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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004536-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE Certifico e dou fé que a 

contestação foi apresentada tempestivamente. TALATA DAIANE 

LIMBERGER BATTIROLA Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107654 Nr: 3045-57.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA - Comércio e Indústria LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26.386 - GO, Edison Bernardo de Sousa - OAB:10.185 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da 

Exceção de Pré-Executividade, fls. 116/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 1939-26.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Vinicius Ferreira Guerra, R. V. Ferreira 

Guerra Cosméticos-ME (Luri Cosméticos Profissionais)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Cristina Cibeli de Souza Serenza - OAB:5.678/MS, 

Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13.714/MS, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, acerca da devolução da 

correspondência pela EBCT.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001687-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR GOMES DOS SANTOS (REU)

SABRIELLE SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO das partes autora 

e requerida acerca da perícia designada constante no documento de ID 

29643159 e demais providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001927-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BELUCIO (REU)

CAROLINE GOMES MOSCARDINI BELUCIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO das partes autora 

e requerida acerca da perícia designada conforme documento de ID 

29644311 e demais providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002945-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002945-46.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: VANIA TARGANSKI BENITEZ EXECUTADO: LOURIVAL 

MARCELINO DA SILVA Vistos, etc. A respeito do pedido de bloqueio da 

motocicleta encontrada pela busca do Renajud (ID 23845702), este juízo já 

consignou que o bem não é passível de penhora, por estar gravado por 

alienação judiciária, cabendo, tão somente, eventual penhora dos direitos 

do contrato. Como na petição do ID 25143343 foi requerida a penhora do 

veículo, indefiro o pedido. Tocante ao pedido de penhora de 30% do 

salário do executado, de acordo com o precedente do STJ[1], a regra da 

impenhorabilidade de salários prevista atualmente no art. 833, IV, do CPC, 

pode ser mitigada somente em situações excepcionais, mesmo que 

destinada à satisfação de débito de natureza não alimentar, desde que 

garantido ao devedor a subsistência mínima, também de sua família. 

Malgrado não tenham sido localizados bens passíveis de penhora pelas 

buscas através dos sistemas Bacenjud e Renajud, não se pode concluir 

que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado não lhe 

causará privação tamanha ao ponto de comprometer sua digna e própria 

subsistência, ou a de sua família, por ausência de demais informações 

nos autos a respeito das condições socioeconômicas do devedor. 

Noutros termos, a exceção a que se refere o julgado acima mencionado 

não encontra suporte probatório suficiente para respaldar, neste caso 

concreto, o pedido de comprometimento de 30% (trinta por cento) da 

renda do devedor, ao menos por enquanto, quando ainda há outros 

mecanismos disponíveis para a procura de ativos. Desta feita, indefiro o 

pedido de penhora de parte do salário do devedor e de penhora da aludida 

motocicleta e determino a intimação da parte exequente para que, em até 

15 (quinze) dias, requeira as medidas que julgar pertinente, dando 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Alta Floresta, 10 de março 

de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] “6. Em 

situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de 

impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, 

a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de 

crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua 

subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 7. [...] 8. Recurso 
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especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp 

1.673.067/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 

12/9/2017, DJe 15/9/2017)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001166-51.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BERTANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001166-51.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAQUIM BERTANI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. JOAQUIM BERTANI ajuizou ação 

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

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

Sustenta o autor preencher os requisitos necessários à concessão do 

benefício pleiteado, inclusive mediante tutela antecipada. Juntou 

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

Justiça. Trata-se de pedido de antecipação de tutela visando ordem judicial 

para compelir a imediata implantação do benefício de aposentadoria por 

idade rural. Para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, exige-se a comprovação de elementos que 

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

resultado útil do processo. Todavia, para fins da tutela antecipada 

pretendida, não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento de tempo de 

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

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

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

apresentação de início razoável de prova material, corroborada por prova 

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

no momento oportuno. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL A SER CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA 

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

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

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

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

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

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

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

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

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

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

alimentar do benefício previdenciário e em razão da verossimilhança do 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do direito ao recebimento da aposentadoria rural por idade, a 

demonstração simultânea de início razoável de prova material, 

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

de experiência, que a existência nos autos de documentação registrando 

o labor rural, amplamente aceita pela jurisprudência e contemporânea aos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

249573120124019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON 

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

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS. 

ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

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

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

comprovado mediante início de prova material corroborado por 

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

exige a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas 

cujos depoimentos possam corroborar o início de prova material trazido 

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

AC 226917820134049999 PR 0022691-78.2013.404.9999, Relator: CELSO 

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

forma, inexistente nos autos prova suficiente do exercício da atividade 

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

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

seus requisitos, qual seja a probabilidade do direito alegado. Em face do 

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

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

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

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

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

Cumpra-se com URGÊNCIA. Alta Floresta, 9 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001178-65.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSUILA MARTINS DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. JOSUILA 

MARTINS SILVA ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de 

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

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

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

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

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

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

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Cuidando-se de pedido de tutela 

provisória de urgência, na forma requerida, tem-se que será analisado 

após a apresentação do laudo pericial. Outrossim, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela 

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

datado de 19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas demandas referentes a 

benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da 

área médica e socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais 

provas, para então ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os 

quesitos a serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do 

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

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 
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Letícia Rosa de Andrade, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

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

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

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

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

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

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

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

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

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

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

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

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

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

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

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

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

Floresta, 9 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001189-94.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA ajuizou ação 

previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria 

por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de 

patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é 

segurado da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, na forma 

requerida, tem-se que será analisado após a apresentação do laudo 

pericial. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de 

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

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

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

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

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

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

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais atestados médicos e 

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

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

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

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

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

parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

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

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

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

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

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

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

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

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

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

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

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

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

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

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

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

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 
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impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

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

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

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

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

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

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

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

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

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

Floresta, 9 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001024-47.2020.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA ESPÓLIO: MAURIDE AGUIAR 

PINHEIRO Vistos, etc. I – Preenchidos os requisitos legais recebo a inicial 

executiva. II – Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do NCPC. III – 

Saliento que o prazo de 15 (quinze) dias para embargos terá seu início 

conforme as hipóteses enunciadas no art. 915 do NCPC. IV - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que, em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). V – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. VI – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, determino 

que o Sr. Oficial de Justiça, munido de segunda via do mandado, proceda 

de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, de tudo lavrando-se o 

respectivo auto, com intimação da parte executada. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pela parte executada e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente (art. 829, §§1º e 2º, do NCPC). VII – Não 

encontrada a parte ou não havendo bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. VIII – Acaso haja requesto por parte do 

exequente, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828 do NCPC), devendo o (a) exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, do NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida (art. 828, 

§5º, do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alta Floresta, 10 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002589-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO (EXECUTADO)

BENTO PINHEIRO NETO (EXECUTADO)

WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002589-80.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: WILLIANSMAR 

AGUIAR PINHEIRO, LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO, BENTO PINHEIRO 

NETO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi 

intimada sobre a decisão que determinou o recolhimento das custas 

processuais (ID 20889351), entretanto, decorrido o prazo, não comprovou 

o pagamento (certidão de ID 29382771). Impõe-se assim a aplicação do 

disposto no art. 290, do CPC, ensejando o não recebimento desta 

demanda e o cancelamento da distribuição. Ante o exposto, extingo o 

feito, sem resolução de mérito. Sem custas e honorários. Havendo o 

trânsito em julgador, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 9 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001187-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001187-27.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: ELISANGELA DA SILVA ROCHA Vistos, etc. Trata-se 

alvará judicial proposto por Elisangela da Silva Rocha visando autorização 

judicial para realizar laqueadura tubária, diante do preenchimento dos 

requisitos legais necessários para a esterilização voluntária. A autora 

aduz possuir 38 (trinta e oito) anos e ser mãe de 1 (um) filho vivo, 

encontrando-se gestante do 2º (segundo) filho. Diante disso, realizou o 

procedimento indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual foi 

advertida quanto aos efeitos da laqueadura. Ainda, foi assistida pela 

equipe multidisciplinar, cujo parecer final foi favorável à efetivação da 

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

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ademais, remetam-se 

os autos ao Ministério Público, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do pleito exordial. Após, voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 9 de março de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001184-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO ALVES MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001184-72.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: CLODOALDO 

ALVES MARQUES Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face de CLODOALDO ALVES 

MARQUES, quanto ao veículo discriminado na exordial, gravado com 

alienação fiduciária. Requer, com fulcro no Decreto-Lei 911/64, a 

concessão da liminar de busca e apreensão, em razão do inadimplemento 

do contrato fiduciário. É a síntese. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que o feito não está regularmente constituído, devido à 

ausência de pressuposto essencial, qual seja a comprovação da mora do 

devedor. Isto porque, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 

1969, condiciona o pleito de busca e apreensão à comprovação da aludida 

mora, senão vejamos: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, 

ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” Com efeito, 

preconiza o art. 2º, §2º, do diploma que a mora é demonstrada pelo 

recebimento de carta remetida ao endereço do devedor, com aviso de 

recebimento assinado, mesmo que não seja pelo próprio destinatário. 

Ademais, o entendimento em voga foi assentado pelo STJ por meio da 

edição da Súmula n.º 72, cujo enunciado é o seguinte: “A comprovação da 

mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 9 de 995



fiduciariamente.” Por meio da análise do documento de fl. 12 - ID 

30006913, nota-se que o aviso de recebimento, no campo do destinatário, 

está em branco e que não foi recebida pelo destinatário, pois o carteiro 

não foi atendido nas três oportunidades que compareceu ao local, haja 

vista ter sido devolvido com a anotação “ausente”, motivos pelos quais é 

incabível compreender que a mora foi devidamente comprovada. A 

corroborar com esse entendimento, posicionou-se o STJ: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO 

RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme 

o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1726367/SP, 

Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 

17/09/2018) Da mesma forma, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1000038-64.2018.8.11.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MOACIR MATIAS DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL 

- NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DO 

PROTESTO POR EDITAL - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor 

no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" 

não é suficiente para comprovar a mora, pois o credor deve buscar outros 

meios de localização do devedor antes do protesto por edital. Essa prova 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente 

(Súmula n. 72/STJ). O descumprimento, pela parte autora, de determinação 

judicial para a emenda da inicial a fim de comprovar a mora impõe o 

indeferimento da petição, com a extinção do processo sem resolução do 

mérito. (N.U 1000038-64.2018.8.11.0007, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) Nesta linha 

intelectiva e consoante as normas fundamentais do processo 

estabelecidas pelo Código de Processo Civil em vigência, é de rigor 

oportunizar à parte requerente a emenda à inicial, como forma de 

saneamento da mácula que impede o recebimento e o processamento do 

pedido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - 

QUESTÃO JÁ DECIDIDA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA. - Nenhum juiz 

decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, 

art. 505) - A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável 

para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no 

Decreto-Lei nº 911/1969 - Se não foi comprovada a mora do devedor, há 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem 

resolução de mérito. (TJ-MG - AC: 10000160592572002 MG, Relator: 

Ramom Tácio, Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 

21/02/2019). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - EMENDA DA INICIAL NÃO REALIZADA - 

MORA NÃO COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE QUE 

BASTA O ENVIO, SENDO DESNECESSÁRIA A PROVA DO RECEBIMENTO - 

ARGUMENTO INFUNDADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Determinada a 

emenda à inicial e não sendo sanadas as falhas, é cabível seu 

indeferimento. A comprovação da mora é imprescindível para o 

ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ), não tratando de mero requisito para 

concessão de liminar de apreensão da garantia fiduciária. (TJ-MT - APL: 

00150199620158110015 17626/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 17/03/2017). Ante o exposto, com fulcro no art. 321 

do CPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a 

comprovação da mora do devedor, sob pena do indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 9 de março de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003503-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003503-47.2019.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 18 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001123-17.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

IONARA DA SILVA BARBOSA OAB - 050.939.201-69 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para COMPARECER à sessão conciliatória, designada para o dia 18 de 

maio de 2020, às 13h30min., no CEJUSC desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005503-20.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. C. D. S. (REQUERIDO)

 

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

para, em 05 dias, manifestar-se acerca da certidão sob ID 28964089, 

infrutífera no que toca à apreensão do bem.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004569-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

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

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4986 Nr: 5294-30.2003.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Albach Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanda Cáceres Gonçalves - 

OAB:5307/A, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Executada para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 235,41 (duzentos e trinta e cinco 

reais com quarenta e hum centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folhas 68.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar o item custas preencher o valor. Mandar 

simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25256 Nr: 2591-29.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Vicente da Silva

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

207, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III do CPC/15.

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

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

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

intercorrente, nos termos do § 4º do artigo 921 do CPC, devendo os autos 

permanecerem no arquivo, até sua fluência integral.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91907 Nr: 5784-08.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quiteria Deodato de Souza

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta-MT em desfavor de Quinteria Deodato de Souza.

Sob as fls. 68 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento do débito do objeto que ensejaram a presente demanda, bem 

como o levantamento dos valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Considerando os valores depositados nos autos com relação aos 

honorários sucumbenciais, proceda-se o necessário para a liberação dos 

valores para a conta indicada à fl.68.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100596 Nr: 2439-63.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE RIBEIRO

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

Município de Alta Floresta-MT em desfavor de Leonice Ribeiro.

Sob as fls. 60 a exequente requereu a extinção do feito, eis que houve o 

pagamento do débito do objeto que ensejaram a presente demanda, bem 

como o levantamento dos valores depositados nos autos.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO.

Considerando os valores depositados nos autos com relação aos 

honorários sucumbenciais, proceda-se o necessário para a liberação dos 

valores para a conta indicada à fl.60.

Isento de custas.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, AS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA.

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

de estilo.

Às diligências. Cumpra-se.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123942 Nr: 1808-17.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Henrique da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e 

dois reais com cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 94/95vº . Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12 (cento e 

quarenta e nove reais com doze centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 
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Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140844 Nr: 3405-84.2016.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdO, WTdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Execução de Alimentos ajuizada por Witerson Tiago 

de Oliveira Ferreira, representado por sua genitora, Leni de Oliveira, em 

face de Osvaldo Ferreira.

 Entre um ato e outro do processo, a parte autora fora intimada 

pessoalmente, no endereço constante nos autos, para dar andamento no 

feito, sob pena de extinção por abandono.

 O Sr. Oficial de Justiça ao diligenciar no endereço, relatou que a mesma 

não reside mais no local, conforme fl. 44.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e a parte autora deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Isento de custas e despesas processuais.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 2901-10.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Andrea Marinho Natal Souza, Roseane Marinho 

Natal Souza, HNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, 

Rosely Soldá

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Silveira - OAB:3634/MT

 Com fulcro no art. 1.209 da CNGC/MT, IMPULSIONO os autos para intimar 

a parte embargante, na figura de seus patronos, para, em 15 dias, 

manifestar-se no feito, considerando o decurso do prazo de suspensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005610-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DO CARMO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005610-64.2019.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar integral cumprimento à 

decisão sob ID. 27876984 (não fora carreada a petição inicial de forma 

completa), sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se Alta Floresta, 

MT, 9 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-65.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO URSINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000693-65.2020.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 01 de julho de 2020, às 12horas, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para 

comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor 

público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o 

prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos 

aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC. CONSIGNE-SE 

ainda no mandado, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de sua patrona. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 10 de março de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001183-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001183-87.2020.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) Ao feito deve ser atribuída prioridade 

de tramitação em virtude da presença de pessoa idosa, conforme 

previsão do art. 1.048, CPC e art. 71, Lei 10.741/03, devendo os autos 

receberem identificação própria. ANOTE-SE a Secretaria de Vara o 

necessário junto ao Sistema PJE. 3) DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 4) Nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05.05.2020, às 

14h15min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC. 5) CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço 

indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado de advogado 

ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no 
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mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335, I e II, 

e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos 

como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, todos da Lei 

13.105/15. CONSIGNE-SE no mandado, que o não comparecimento 

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

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

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

§8º, do art. 334, do CPC. CONSIGNE-SE ainda, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, em conformidade ao artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, vez que tal requerimento foi postulado pela parte 

autora na inicial, devendo ser objeto de análise no saneamento do feito. 6) 

Na forma do art. 370 do CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de 

apresentação de contestação, o requerido deverá JUNTAR aos autos 

cópia do contrato em questão, sob as penas do art. 400 do CPC. 7) 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso 

no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 9 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004750-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JEREMIAS PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALMIR DOS REIS ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

CARLOS GONCALVES PASCHOAL OAB - SP126985 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004750-63.2019.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor das informações id 29914392 , REDESIGNO a audiência para o dia 05 

de maio de 2020, às 14h30min, para realização da audiência instrutória, a 

ser realizada no Gabinete da Terceira Vara. No mais, CUMPRA-SE 

conforme determinado no comando do id 29914392. CUMPRA-SE. Às 

providências. Alta Floresta, MT, 9 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003376-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003376-12.2019.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. Postergo a análise da tutela de urgência, para 

após a apresentação de resposta pela parte requerida. Nos termos do art. 

334, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 01 de julho de 2020, às 12h20min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e 

INTIME-SE o requerido no endereço indicado, para comparecimento à 

solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), 

devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar 

se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, do CPC. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC. INTIME-SE a 

parte autora na pessoa de sua patrona. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 10 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001205-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARIANO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001205-48.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. Diante do recebimento do Ofício Circular nº 

001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da União em 

participar das audiências de conciliação determinadas pelo Código de 

Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no art. 

334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

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

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

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

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

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

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

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

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

26.08.2020, às 14:40horas, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

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

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia¬¬_a@live.com), 

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

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

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

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Juntamente com 

o mandado de intimação, conste a advertência para que o médico 

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

referido cadastro. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos 

deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). No ponto, ante a 

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

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

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

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

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

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

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

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

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

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 
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A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

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

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

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada dos laudos, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

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

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perita da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 10 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002283-14.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDA RODRIGUES DO AMARAL OAB - 496.349.413-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002283-14.2019.8.11.0007 Vistos. 1.Defiro a 

habilitação do HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP, no 

presente feito. 2.Decreto a revelia da parte requerida, Estado de Mato 

Grosso, consignando que a revelia não induz os efeitos preconizados no 

artigo 344 do Código de Processo Civil, ante a indisponibilidade do 

interesse público. 3.Defiro o pedido do Parquet, portanto, EXPEÇA-SE 

ofício ao Hospital e Maternidade Santa Rita, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, aporte aos autos o prontuário médico, fatura detalhada e 

notas fiscais referentes aos serviços de saúde executados no paciente 

CARLOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUSA. 3.1Ainda, em igual prazo, 

apresente planilha com a revisão de preços dos serviços fornecidos à 

parte autora, observando a tabela do SUS e o pactuado com o Estado de 

Mato Grosso, quanto à fixação de tabela de preços para os 

procedimentos realizados no referido estabelecimento hospitalar. 4.Com o 

aporte do determinado, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, a parte autora 

e o Ministério Público para manifestação, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, após, conclusos para as deliberações necessárias. Alta 

Floresta, MT, 10 de março de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003374-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ABG- MONTAGEM INDUSTRIAL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Mateus Javier Rigo (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 15 Abril 

de 2020, às 14:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte Autora para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03 de Setembro de 

2019, às 15:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-14.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO YOSHIYUKI KANASHIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias junte aos autos comprovante de 

endereço atualizado, em nome da parte autora, ou, caso esteja em nome 

de terceiro, que seja apresentado documento que comprove ser 

proprietário ou residente do imóvel constante do referido comprovante, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme Ordem de Serviço 

n°. 01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita 

de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001212-40.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:SATURNINO 

JOSE DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS 

AUGUSTO CUISSI POLO PASSIVO: CAB ALTA FLORESTA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PRATES LERNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001213-25.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARLENE 

PRATES LERNER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

BARRETO TAVARES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA CAVALHER (AUTOR)

MARCIA CRISTINA MURAWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001218-47.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARCIA 

CRISTINA MURAWSKI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONIR 

ADRIANO CONTREIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-32.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA CAVALHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001219-32.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:HENRIQUE DA 

SILVA CAVALHER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONIR ADRIANO 

CONTREIRA POLO PASSIVO: SUBMARINO VIAGENS LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010955-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ILIDIA DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, do 

inteiro teor do Ofício nº 159/2020 - ID. nº 30077191.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011299-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, do 

inteiro teor do Ofício nº 160/2020 - ID nº 30078409.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE LATORRE LUIZ (EXEQUENTE)

MARCIO CRISTIANO LUIS (EXEQUENTE)

SEBASTIAO PEREIRA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO 

PROCESSO n. 1001249-72.2017.8.11.0007 Valor da causa: R$ 30.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO PEREIRA LUIS Endereço: Rua 

C-09, 203, Setor C, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: ILDA 

DE LATORRE LUIZ Endereço: Rua C-09, 203, Setor C, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000 Nome: MARCIO CRISTIANO LUIS Endereço: G-01, 

106-A, Setor G, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Endereço: AVENIDA 

INDUSTRIAL, 600, - ATÉ 1590 - LADO PAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - 

CEP: 09080-500 Nome: S2 TURISMO LTDA - EPP Endereço: RUA VALDO 

OMENA, S/n, PONTA VERDE, MACEIÓ - AL - CEP: 57035-170 Senhor(a): 

EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA., S2 TURISMO 

LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao cálculo 

apresentado pela parte exequente no ID n° 28770895. ALTA FLORESTA, 

10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890 OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE LATORRE LUIZ (EXEQUENTE)

MARCIO CRISTIANO LUIS (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 15 de 995



SEBASTIAO PEREIRA LUIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

S2 TURISMO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YTALO AUGUSTO PONA OAB - MT16281-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO 

PROCESSO n. 1001249-72.2017.8.11.0007 Valor da causa: R$ 30.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: SEBASTIAO PEREIRA LUIS Endereço: Rua 

C-09, 203, Setor C, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: ILDA 

DE LATORRE LUIZ Endereço: Rua C-09, 203, Setor C, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000 Nome: MARCIO CRISTIANO LUIS Endereço: G-01, 

106-A, Setor G, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Endereço: AVENIDA 

INDUSTRIAL, 600, - ATÉ 1590 - LADO PAR, JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP - 

CEP: 09080-500 Nome: S2 TURISMO LTDA - EPP Endereço: RUA VALDO 

OMENA, S/n, PONTA VERDE, MACEIÓ - AL - CEP: 57035-170 Senhor(a): 

EXECUTADO: CVC SERVICOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA., S2 TURISMO 

LTDA - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao cálculo 

apresentado pela parte exequente no ID n° 28770895. ALTA FLORESTA, 

10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890 OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010579-42.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RIGONI & BORTOLI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos cálculo atualizado da dívida, para posterior 

expedição de mandado. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004104-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI BLASIUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DE ASSIS CUNHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004104-53.2019.8.11.0007 INTERESSADO: EDNEI BLASIUS 

REQUERIDO: ISMAEL DE ASSIS CUNHA Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 24620832), não 

compareceu à sessão de conciliação, tampouco justificou a sua ausência 

ou postulou pela extinção da ação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID nº. 25635015. Frisa-se que o requerido sequer foi 

citado, o que se vê no evento nº. 25634756. Desse modo, a extinção da 

ação é à medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei 

nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a 

ausência na audiência, razão pela condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro na legislação supracitada. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se, lembrando que caso a parte autora não possua 

advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da parte, 

conforme Enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT para fim de 

cobrança das custas processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

19 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MOREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005378-52.2019.8.11.0007. REQUERENTE: LUZIA MOREIRA PAIXAO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Por imperativo cronológico, passo a análise da preliminar 

arguida: I – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA Rejeito a preliminar da defesa no tocante à incompetência deste 
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juízo em razão da matéria, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Rejeito, ainda, a preliminar no tocante a inépcia da 

inicial, pois verifico que a parte autora juntou aos autos todos os 

documentos necessários e aptos a possibilitar o ingresso em juízo. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em desfavor de BANCO ITAÚ 

UNIBANCO HOLDING S.A, onde a parte autora aduz, em apertada síntese, 

que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário 

por ordem da empresa reclamada. Sustenta que jamais manteve qualquer 

relação jurídica com esta, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso 

em comento, verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias 

a fim de modificar os direitos da parte autora, notadamente com 

apresentação de cédula de crédito bancário com todos os dados da 

reclamante e devidamente assinado de forma idêntica ao documento 

pessoal da autora que instrui a petição inicial (Id nº 29057142), bem como 

diversos comprovantes de recebimento, cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do CPC. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente a relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa 

dados confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, não há que se falar em descontos indevidos em seu 

benefício previdenciário. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados à 

exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o processo, 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de março de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005473-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA PARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1005473-82.2019.8.11.0007. REQUERENTE: AMALIA PARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

Inicialmente rejeito a preliminar no tocante a falta de interesse de agir, pois 

se confunde com o mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, onde a 

parte autora aduz, em apertada síntese, que vem sofrendo descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário por ordem da empresa 

reclamada. Sustenta que jamais manteve qualquer relação jurídica com 

esta, pugnando ao final pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, notadamente com apresentação de 

cédula de crédito bancário com todos os dados da reclamante e 

devidamente assinado em todas as folhas (Id nº 29184656), cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, a parte assina 

exatamente igual e informa dados confidenciais. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, não há que se falar em 

descontos indevidos em seu benefício previdenciário. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTE os danos morais. 

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 

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

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169353 Nr: 3673-70.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudigan Lopes de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:20750-O MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 975,92 (novecentos e setenta e 

cinco reais com noventa e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de folhas 150/166vº. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 826,80 (oitocentos e vinte e seis reais com 

oitenta centavos ) para recolhimento da guia de custas e R$149,12 (cento 

e quarenta e nove reais com doze centavos ) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa Judiciária preencher 

os valores. Mandar simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002353-65.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO (EXECUTADO)

MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO (EXECUTADO)

ARIOSTO DA RIVA NETO (EXECUTADO)

LIDA NITRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

CRISTIANA BUENO DA ROCHA CASTELLOES DA RIVA (EXECUTADO)

TATIANI TIEKO MIURA DEITOS (EXECUTADO)

ARNO MAURO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002353-65.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: LIDA NITRO - INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - EPP, ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAUJO, CRISTINE 

WELLMANN DA RIVA ARAUJO, TATIANI TIEKO MIURA DEITOS, ARNO 

MAURO BATISTA DA SILVA, MARCIA LUCIA SAUVESUK DA SILVA, 

ARIOSTO DA RIVA NETO, CRISTIANA BUENO DA ROCHA CASTELLOES 

DA RIVA Vistos. O Banco da Amazônia S/A, devidamente qualificado nos 

autos, interpôs embargos de declaração em face da decisão proferida ao 

id20376391, alegando que houve omissão quanto a remoção dos bens a 

serem avaliados e penhorados, bem como erro na premissa, requerendo a 

imediata avaliação dos bens imóveis (id24779163). Instado a se 

manifestar, a parte Embargada apresentou contrarrazões aos embargos 

declaratórios ao id25706574. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, 

conheço os Embargos de Declaração, eis que adequado e tempestivo, 

todavia, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO MESMO. Isso porque, a 

determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens 

móveis descritos nos itens “a” ao “jj”, com o efetivo depósito dos mesmos 

em poder dos executados, está de acordo com o que preceitua o §2º do 

artigo 840 do CPC, visto que são bens de difícil remoção, eis que fazem 

parte de uma industrial para produção de etanol. Além disso, os 

executados, foram nomeados como depositários fieis dos bens a serem 

penhorados e avaliados, com a ressalva de guardá-los e conservá-los, 

além de não dispor dos mesmos, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADOS 

DEPOSITÁRIOS INFIEIS E RESPONDEREM PELA DESGRADAÇÃO DOS 

BENS A SEREM PENHORADOS. Assim, resta evidente que os bens a 

serem penhorados e avaliados devem permanecer sob a guarda dos 

depositários fieis nomeados por este juízo, ou seja, os executados foram 

nomeados por este juízo como depositários fieis, com a ressalva de que 

responderão em juízo caso provoquem de má-fé a degradação dos bens a 

serem penhorados, conforme preceitua o artigo 161 do CPC. Outrossim, 

alega o embargante que é evidente que os bens móveis não são 

suficientes para a satisfação da dívida, motivo pelo qual, requer a imediata 

penhora e avaliação dos bens imóveis vinculados em garantia hipotecária. 

Ora, a decisão proferida por este juízo é clara, visto que descreve: “Após 

a avaliação dos bens mencionados (móveis), caso não sejam suficientes 

para garantia da execução, será determinada a expedição de mandado de 

penhora e avaliação dos bens imóveis dados em garantia”. Portanto, não 

há que se falar em erro de premissa, pois os bens imóveis serão 

devidamente penhorados e avaliados na proporção da dívida APÓS a 

penhora e avaliação dos bens móveis, mesmo porque os bens imóveis 

foram dados em garantia, não havendo qualquer prejuízo ao embargante 

e/ou perigo de alienação dos mesmos. Assim sendo, NÃO ACOLHO os 

Embargos de Declaração, e, no mérito NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos declaratórios. Mantenho a decisão de ID20376391 em todos os 

seus termos. Às providências, intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

13 de novembro de 2019. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MONTEIRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000316-31.2019.8.11.0007 ANTONIA MONTEIRO DO 

NASCIMENTO BANCO PAN IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer(em) o que 

entender(em) de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 10 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000966-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIOMAR ANTONIO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000966-44.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

VALDIOMAR ANTONIO DIAS Vistos. Intime-se a parte autora para que 

recolha as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001128-39.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PIRES (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001128-39.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT REU: 

MARIO PIRES Vistos. Intime-se a parte autora para que recolha as custas 

processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 05 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001491-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO (REU)

LEANDRO ARAUJO DA SILVA (REU)

RICARDO DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REU)

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLISON AKERLEY DA SILVA OAB - MT0008930S (ADVOGADO(A))
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NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001491-60.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA REU: ASIEL BEZERRA DE ARAUJO, LEANDRO ARAUJO DA 

SILVA, LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP, RICARDO DA SILVA 

COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face dos requeridos ASIEL BEZERRA 

DE ARAÚJO, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LVL COMÉRCIO E SERVIÇO 

LTDA – EPP e RICARDO DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – EPP, 

visando à condenação dos aludidos acionados ao ressarcimento dos 

danos causados ao erário municipal, bem como buscando a aplicação das 

sanções pertinentes em razão da prática de atos ímprobos, nos termos do 

que dispõe a Lei Federal nº 8.429/1992. Ao ID. 19291986 este juízo deferiu 

a tutela provisória de urgência postulada pelo órgão ministerial e decretou 

a indisponibilidade dos bens dos requeridos Asiel Bezerra de Araújo, 

Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviço LTDA – EPP e Ricardo 

da Silva Comércio e Serviço LTDA – EPP, até o valor de R$ 981.342,92 

(novecentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa 

e dois centavos). O Município de Alta Floresta manifestou ao ID. 19475531 

o interesse em integrar o polo ativa da demanda. Consta no ID. 19667826 

que a defesa dos requeridos Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e 

Serviço LTDA – EPP e Ricardo da Silva Comércio e Serviço LTDA – EPP 

opôs embargos de declaração visando à modificação da decisão judicial 

que deferiu o pedido de tutela de urgência e decretou a indisponibilidade 

dos bens dos aludidos requeridos, argumentando: a) a existência de 

contradição entre os valores bloqueados, o valor do superfaturamento e o 

valor da causa; b) a ausência de individualização da conduta, do dano ao 

erário e valores superfaturados; c) que a indisponibilidade dos bens é 

desproporcional e acarretará considerável risco econômico das 

empresas. Uma vez notificado para oferecer manifestação por escrito, na 

forma como estabelece o art. 17, § 7º, da Lei Federal nº 8.429/1992, o 

requerido Asiel Bezerra de Araújo apresentou o seu peticionamento 

escrito postulando pelo não recebimento da inicial em vista da ausência de 

provas de dolo ou culpa na conduta desenvolvida pelo mesmo na 

qualidade de prefeito e da existência de boa-fé ao determinar a realização 

de auditoria dos contratos celebrados, bem como postulou pela 

decretação de sigilo da presente demanda. A defesa do requerido 

Leandro Araújo da Silva arguiu no ID. 19956402 o impedimento deste 

Magistrado, por ser irmão do Dr. Paulo Marquezini, esposo da Procuradora 

do Município Camila Marquezini, salientando que a aludida procuradora 

teria concedido parecer favorável à realização do pregão n° 006/2016, 

objeto da presente demanda e poderá integrar um dos polos do presente 

processo, seja como testemunha, ou como Procuradora do município de 

Alta Floresta. Consta do ID. 20100879 que os requeridos Leandro Araújo 

da Silva, LVL Comércio e Serviço LTDA – EPP e Ricardo da Silva Comércio 

e Serviço LTDA – EPP apresentaram manifestação preliminar, como 

estabelece o art. 17, § 7º, da Lei Federal nº 8.429/1992, oportunidade em 

que postularam pela decretação de sigilo da presente demanda, nos 

termos do artigo 189, III do Código de Processo Civil, e preliminarmente a 

inépcia da inicial ante “falta de lógica e de especificação” quanto às 

condutas que infringiram a Lei 8.666/93. Outrossim, quanto ao mérito da 

demanda, argumentam a ausência de provas acerca da prática de atos 

ímprobos e do superfaturamento dos produtos, imputando a 

responsabilidade das irregularidades aos membros da comissão de 

licitação, bem como ressaltaram a ausência de má-fé e dolo nas condutas 

então praticadas. Na sequência, este juízo determinou a suspensão dos 

autos até o julgamento da arguição de impedimento (ID. 20657215). Consta 

da decisão de ID, 21546208 que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso recebeu o aludido incidente sem efeito suspensivo. Parecer do 

Ministério Público Estadual ao ID. 22137950. Ao ID. 22387722 este 

Magistrado acolheu o pedido de inclusão no Município de Alta Floresta/MT 

no polo passivo da demanda; indeferiu o pedido de decretação de sigilo e, 

deixou de acolher a preliminar de inépcia da inicial, recebendo, portanto, a 

inicial em todos os seus termos, determinando, consequentemente a 

citação dos Réus. O Requerido Asiel Bezerra de Araújo ofertou 

contestação ao ID. 23725952, alegando que, ao aplicar-se a teoria do 

domínio do fato, inexistiria qualquer fato à ser imputado ao mesmo, 

sobretudo no que pertine à existência de má -fé ou culpa grave dirigidas à 

prática dos tipos previstos na Lei nº 8.429/92, aduziu, ainda, que o 

Tribunal de Contas da União acolhe a tese de que não constitui 

incumbência obrigatória da autoridade superior realizar pesquisas de 

preços, logo, não poderia este responder por vícios ocultos da licitação. 

Alega que o todos os procedimentos foram previamente analisados pelos 

órgãos técnico e jurídico município e, por fim, que o Réu demonstrou 

boa-fé na conduta e apuração dos fatos ao determinar a realização de 

auditoria, nestes termos, pugnou pela improcedência da demanda. Os 

Requeridos Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviço Ltda. – EPP 

e Ricardo da Silva Comércio e Serviço Ltda. – EPP apresentaram 

contestação ao ID. 23752162, aduzindo, em sede preliminar, o 

descumprimento da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, a inépcia da inicial e, no mérito, a ausência de conduta ímproba, 

ausência de conclusão de processo administrativo (auditoria), ausência 

de dano ao erário público, ausência de superfaturamento, a 

desrazoabilidade dos bloqueios perpetrados por este Juízo, pugnando por 

fim, pela improcedência da demanda. Manifestação do Ministério Público 

Estadual aportada ao ID. 24187986. O Município de Alta Floresta/MT 

pugnou pela reabertura de prazo ao ID. 24970012. Manifestação do Réu 

Asiel Bezerra de Araújo ao ID. 25114527, pugnando pela reconsideração 

da decisão de ID. 19291986, a fim de excluir de tal determinação qualquer 

constrição judicial referente a contas corrente/poupança mantidas em 

instituições financeiras em que contenham verbas de natureza alimentar 

do requerido, tais como salários e depósitos em caderneta de poupança 

no montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, art. 833, IV e X, do 

Código de Processo Civil. Deferido o pedido de reabertura de prazo à 

Fazenda Pública Municipal ao ID. 2544261. Manifestação do MPE ao ID. 

26574947, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Ao ID. 26623201 

os Réus Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviços Ltda. – EPP e 

Ricardo da Silva Comércio e Serviços Ltda. – EPP pugnaram pela 

substituição dos bens indisponibilizados no bojo do processo pela penhora 

de imóvel de propriedade do réu Leandro Araújo da Silva. Os Réus 

Leandro Araújo da Silva, LVL Comércio e Serviços Ltda. – EPP e Ricardo 

da Silva Comércio e Serviços Ltda. – EPP ao ID. 27480223 pugnaram pela 

produção de prova testemunhal. Asiel Bezerra de Araújo ao ID. 27570853 

pugnou pela produção de prova testemunhal. O Município de Alta 

Floresta/MT, ao ID. 27707664, pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. INDEFIRO o 

pedido de ID. 26623201, isso porque, apesar de duas avaliações 

unilaterais sugerirem que o valor do imóvel apresentado seja SUPERIOR a 

R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais), verifico que o Réu Leandro Araújo da 

Silva o adquiriu pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, 

observando a imagem que instrui os autos, verifica-se que o imóvel não 

possui qualquer edificação, logo, é controvertido o valor indicado. Além 

disso, a penhora de dinheiro tem preferência sobre outros bens. Ademais, 

conforme anteriormente consignado, a indisponibilidade dos bens dos 

Requeridos é destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura 

recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de 

eventual sanção pecuniária a ser imposta e qualquer outro encargo 

financeiro decorrente da condenação. Por fim, com o escopo de verificar 

se houve a assinatura da escritura abaixo do valor real, OFICIE-SE a 

RECEITA FEDERAL para que tome ciência do valor das avaliações do 

imóvel, bem como do valor declarado na escritura. Enviando-se, junto ao 

ofício, cópia das avaliações, bem como da matrícula do imóvel. No que diz 

respeito à preliminar de INÉPCIA DA INICIAL, deixo de acolhê-la, eis que 

foram atendidos todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, pois o 

Ministério Público Estadual precisou e especificou a descrição da 

improbidade administrativa consistente no prejuízo causado ao erário e 

violação aos princípios administrativos. Em relação a alegação de 

descumprimento da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, verifico que a mesma NÃO MERECE PROSPERAR, isso porque, 

todos os documentos que instruem os presentes autos são perfeitamente 

legíveis. Nestes termos, DECLARO o feito SANEADO e, por entender 

necessário, fixo os seguintes pontos controvertidos e relevantes de 

direito (CPC, art. 357): a) a existência de irregularidades nos 

procedimentos licitatórios modalidade Pregão Presencial nº 011/2016, 

038/2016, 006/2017, referentes à realização de certame licitatório e 

contratação de bens e serviços com preços comprovadamente superiores 

aos de mercado – sobrepreço, bem como pagamento de despesas 

referentes a bens e serviços em valores superiores ao praticado no 

mercado e superiores aos contratados, acarretando superfaturamento, 

seja por dolo, ou culpa dos reús, essa em quaisquer de suas modalidades. 
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b) se houve a especificação genérica dos produtos, além de ausência de 

motivação para justificar o quantitativo das aquisições contratadas, 

contrariando o previsto no art. 3º da Lei nº 10.520/02; c) a existência de 

descrição insuficiente dos produtos a serem adquiridos, o que, em tese, 

contraria o disposto no art. 14, da Lei 8.666/93 e no art. 3º da Lei nº 

10.520/02; d) formulação de termo aditivo realizado sem a emissão de 

parecer jurídico e contábil, contrariando, assim, o artigo 38, parágrafo 

único, da Lei 8.666/93; e) colhimento de apenas três orçamentos de 

potenciais fornecedores, violando o disposto no artigo 15, V, e § 1º, da Lei 

n. 8.666/93 e da Resolução de Consulta nº 20/2016 do TCE/MT; f) 

desrespeito ao prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, previsto no art. 4º, 

inciso V, da Lei nº 10.520/02 para a apresentação de propostas e, g) 

ausência de comprovação da veracidade do atestado de capacidade 

técnica fornecido pela empresa ganhadora do certame, RICARDO DA 

SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, violando o disposto no art. 30 da Lei 

n. 8.666/93. h) a prática de atos de improbidade administrativa previsto no 

artigo, 9, 10 ou 11, da Lei nº 8.429/92 pelos requeridos; i) o dolo ou culpa 

dos réus na conduta que gerou o aludido prejuízo ao erário; j) o nexo de 

causalidade entre a conduta dos réus e o dano ao erário Público; k) 

obrigação dos requeridos de ressarcirem o erário público municipal e o 

limite do ressarcimento, bem como a solidariedade entre eles. Defiro a 

produção de prova testemunhal E DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS, 

SOB PENA DE CONFISSÃO, ESSE ÚLTIMO DETERMINADO DE OFÍCIO PELO 

JUÍZO. DETERMINO, DE OFÍCIO, PERÍCIA CONTÁBIL PARA REALIZAÇÃO 

DE PESQUISA DE MERCADO, REFERENTE A TODOS OS ITENS LICITADOS 

À ÉPOCA DA LICITAÇÃO. A PERÍCIA DEVERÁ APONTAR A MÉDIA DE 

PREÇOS, DE CADA ITEM LICITADO, PRATICADOS NO MERCADO NA 

REGIÃO DE ALTA FLORESTA, QUAL SEJA, NORTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, COMPARANDO, INCLUSIVE, OS PREÇOS COM OS DE 

LICITAÇÕES OCORRIDAS NO NORTE, OU CENTRO-NORTE DE MATO 

GROSSO, ALÉM DE COMPARAR OS PREÇOS PAGOS PELA 

MUNICIPALIDADE DE ALTA FLORESTA COM O PREÇO DE MERCADO 

FORA DAS LICITAÇÕES. Assim, NOMEIO como perito contábil judicial, o 

contador ODILEI STORCHI VILELA, podendo ser encontrado no Escritório 

de Contabilidade JNA (fone: 3521 6579), nesta urbe, para efetuar perícia. 

Os honorários periciais deverão ser suportados metade pela parte 

AUTORA e metade pela parte RÉ, SOLIDARIAMENTE, já que o processo 

decorre de fatos comuns entre eles, na forma do artigo 95 do NCPC. 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de cinco (05) dias, indicarem 

Assistente Técnico, bem como apresentarem os quesitos a serem 

respondidos por ocasião da perícia (artigo 421, § 1º, I e II, do CPC). 

Aportando aos autos os quesitos formulados pelas partes, INTIME-SE o Sr. 

Perito para que apresente a proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando que deverão ser encaminhados os quesitos já 

apresentados pelas partes. Em seguida INTIMEM-SE as partes, para se 

manifestarem sobre a proposta no prazo de 10 (dez) dias. Caso aceita a 

proposta, INTIME-SE o Sr. Perito para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar o laudo pericial, INTIMANDO-SE, após o aporte deste, as partes 

para tomarem ciência do mesmo. Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE 

os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum de dez (10) 

dias, seus pareceres. INTIMEM-SE todas as partes por seus 

procuradores, RESSALTANDO QUE EVENTUAL DISCORDÂNCIA EM 

RELAÇÃO AOS PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS E PROVAS 

DEFERIDAS DEVERÃO SER IMPUGNADOS, NO PRAZO LEGAL, A CONTAR 

DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta/MT, 10 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3357 Nr: 1161-81.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & IZIDIO LTDA, Severino Manoel Izídio - 

Espólio, Ireni Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123/OAB-PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

Exequente para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais no importe de R$ 275,95 (duzentos e setenta e cinco 

reais com noventa e cinco centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de folhas 153/155.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - selecionar o serviço 

da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - preencher os campos 

com o numero único do processo, no proximo passo - informar o 

CPF/CNPJ do pagante, marcar o item custas preencher o valor. Mandar 

simular a guia depois gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

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

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001019-25.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA & FRANCA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001019-25.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCA & FRANCA LTDA - ME REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA 

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

Cite-se o réu, com a faculdade dos artigos 212, § 2º e 238, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, para contestar a ação no prazo de 15 

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

autora, conforme disposto nos artigos 334 e 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Após, vista dos autos ao Ministério Público Estadual. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de março de 

2020. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001156-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES SOUZA (AUTOR(A))

J. V. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001156-07.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

J. V. S. C., ANA PAULA SOARES SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1) RECEBO a 

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

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

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

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

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

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

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

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

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

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 
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(a) Dr. (a) NOMEIO, o Dr. (a) Charles Miranda Medeiros - CRM 3253/MT, 

que poderá ser encontrado nas dependências da Medicina do Trabalho, 

nestes termos, FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), em 

observância à tabela V da Resolução nº 232/2016-CJF, sendo que a 

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

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

para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. INTIME-SE o Sr. Perito 

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

confirmação de recebimento, consignando-se que o laudo pericial deverá 

ser apresentado a este juízo no prazo de 20 (vinte) dias, contado a partir 

da data da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da 

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

submeter ao exame pericial. Ante a imensa dificuldade em obter o aceite 

de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

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

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

do CPC). Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 

do CJF, conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do 

art. 465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, 

ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos 

que a instruíram indispensável a realização da perícia médica e dos 

quesitos eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO 

JUÍZO: a) A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De 

que tipo? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. 

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da 

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora 

encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade 

para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do 

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

decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que 

é portadora a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? 

Desde quando exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é 

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta 

a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas 

condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A 

parte autora é incapaz para a vida independente? k) A deficiência/moléstia 

de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos 

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 

positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

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

autora exerça alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em 30 (trinta) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 7) Após o cumprimento dos itens anteriores, uma 

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

horário da perícia, consignando que a parte autora deverá comparecer no 

dia, local e horário designados, para se submeter ao exame pericial, 

devendo levar consigo eventuais exames atualizados para análise, por 

parte do perito. 7.1) Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os 

Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, seus pareceres. 7.2) O laudo pericial deverá conter a exposição do 

objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como, em linguagem simples, indicar como alcançou suas 

conclusões, sendo vedado ao perito ultrapassar os limites de sua 

designação, bem como, emitir opiniões pessoais que excedam o exame 

técnico ou científico do objeto da perícia (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 

2º, CPC/2015). 8) Não obstante o interesse público defendido nas causas 

em que a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a 

realização de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por 

parte do advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é 

possível identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de 

transação judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

nº 01/2016 pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência 

de conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caputdo artigo 

334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o objeto da 

causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, 

em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de 

abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

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

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

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

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

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 06 de março de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000444-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE DE SOUZA ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000444-85.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ILDETE DE SOUZA ANDRADE EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

em que a parte autora, Ildete de Souza Andrade, requereu o pagamento do 

montante de R$31.302,98 (trinta e um mil, trezentos e dois reais e noventa 

e oito centavos), em face do INSS (id20716447). Ao id21269049 foi 

proferida decisão, determinando a intimação da Fazenda Pública para, no 

prazo legal, impugnar o valor apresentado. Ao id22626668 a Fazenda 

Pública apresentou como correto o valor de R$26.525,94 (vinte e seis mil, 

quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos). Sendo que 

a parte autora concordou com o cálculo apresentado pela Fazenda Pública 

(id24163098). Assim, foi homologado o cálculo apresentado pela 

Autarquia Federal, ao id24488646, sendo devido o montante de 

R$26.525,94 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e 

quatro centavos). A parte Autora apresentou as contas bancárias para 

depósito do valor (id26490601). Expedidos os competentes RPV´s ao 

id29381890, pág.1 e 2. Foi proferida sentença de extinção pelo 

pagamento, com a consequente expedição dos alvarás em favor da parte 

autora e de seu patrono (id293687336). Após todo o procedimento acima 

descrito, a Autarquia Federal manifestou ao id29671880 manifestando pela 

anulação dos atos visto a expedição dos RPV´s em dissonância com os 

valores homologados, e sem a intimação das partes para manifestação. O 

autor manifestou ao id29821486. DECIDO. INDEFIRO o requerido ao 

id29671880, visto que os cálculos foram homologados de acordo com o 

requerido pela Autarquia Federal, bem como, os RPV´s foram expedidos 

de acordo com os cálculos apresentados pela Autarquia Federal, tanto é 

que o feito foi extinto pelo pagamento. Assim, não há que se falar em 
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anulação de nenhum ato, visto que as partes foram devidamente intimadas 

de todos os andamentos, bem como os RPV´s foram expedidos de acordo 

com os cálculos apresentados pela Autarquia Federal em sua 

manifestação de id22626668. Portanto, DETERMINO o cumprimento integral 

de decisão de id29387336, após, ao arquivo com as baixas necessárias. 

Às providências, cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de março de 2020. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000862-52.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARAGIL PEREIRA PINTO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SPERLING MAGOGA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000862-52.2020.8.11.0007. AUTOR: 

MARAGIL PEREIRA PINTO - ME REU: EDUARDO SPERLING MAGOGA 

EIRELI - ME Vistos. Recebo a inicial, e nos termos do art. 334 do CPC, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de abril de 2020, às 

13h45min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. Cite-se o Requerido e intime-se a Requerente (na 

pessoa de sua advogada), a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Consigne-se em nos mandados destinados à 

Requerente e ao Requeridodestinados aos Requeridos e r da causa.es 

entos para com o Procedimento Comum que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. O mandado deverá indicar, expressamente, que o prazo para 

contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na 

inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo 

com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 06 de março de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001179-50.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERRARI MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001179-50.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

NELSON FERRARI MACHADO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

bem como DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Não existem, 

por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de prova inequívoca que 

conduza à verossimilhança da alegação. Assim sendo, INDEFIRO a 

antecipação de tutela, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

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

autor. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de junho de 2020, às 14h00min, devendo a parte 

apresentar e qualificar as testemunhas por ele arroladas, conforme 

determina o artigo 450 NCPC, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§ 4º do 

art. 357 do NCPC). No ponto, a designação precoce da audiência de 

instrução e julgamento justifica-se na efetividade do processo, 

economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo 

redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo 

de resposta, ao passo que eventual questão prévia será prontamente 

analisada quando da audiência. OFICIE-SE à APS de Alta Floresta/MT, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos, bem como cópia integral do 

processo administrativo cujo número deverá constar no ofício. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Alta Floresta/MT, 09 de março de 

2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 306877 Nr: 6145-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON REDNY DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação de busca e apreensão, 

para DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO entabulado entre as partes, 

consolidando nas mãos do YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o veículo apreendido, 

cuja apreensão liminar TORNO DEFINITIVA, em conformidade com as 

disposições contidas no art. 3°, §1°, do Decreto-Lei 911/69.14. Em 

consequência, nos termos do art. 487, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, determinando seu arquivamento 

após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações e 

formalidades legais.15. LEVANTE-SE o depósito judicial, facultada a venda 

pelo autor, na forma do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, e, se for o caso, 

cumpra-se o disposto na parte final do §1°, do art. 3º do referido 

Decreto-Lei, oficiando-se às repartições competentes para comunicar que 

o requerente está autorizado a proceder à transferência do bem a terceiro 

que indicar, sem necessidade do pagamento de multas anteriores à 

apreensão, sendo estas de reponsabilidade da ré.16. CONDENO a 

requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no 

art. 85 do CPC/2015, atento ao grau de dificuldade da causa e à atuação 

do causídico.17. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.18. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.19. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 323181 Nr: 14657-88.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltener Nogueira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão de fls.131, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial da parte demandada para 

que, no prazo legal, apresente defesa, nos termos do artigo 72, inciso II e 

parágrafo único, c/c art.306, ambos do CPC.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 328578 Nr: 2127-18.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Santos de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 36,00 ( trinta e seis reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328986 Nr: 2381-88.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, Diferente 

Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 300, §3º, CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência e DETERMINO aos Requeridos GENERAL MOTORS DO BRASIL 

LTDA e DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA que forneçam 

com a entrega à Requerente HELENA MARIA DUARTE do veículo 0 km, 

modelo Onix Plus Premier R8R, ano/modelo 2019/2020, conforme acordado 

entre as partes na minuta de faturamento de fl. 17, no prazo máximo de 10 

dias, a fim de que possa ser utilizado pela Requerente e sua família sem 

sobressaltos e com a tranquilidade e segurança que se espera de um 

veículo com tais especificidades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais) pelo descumprimento (art. 139, IV, CPC/2015).18.CITEM-SE os 

requeridos, no endereço declinado na inicial, e INTIMEM-SE-OS para 

audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 12 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 16h30min .19.Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 

8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.20.Não havendo a composição 

ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência 

terá início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do 

art. 335, I, do CPC/2015. 21.DEFIRO o parcelamento das custas 

processuais em 06 vezes, com fundamento no art. 98, §6º do CPC c/c 

art.468, §7º, da CNGC. Ressalte-se que as parcelas deverão ser 

adimplidas até o dia 20 de cada mês e as respectivas guias e 

comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de 

fazer prova do recolhimento.22.ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão 

ao Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio Tribunal de 

Justiça para registro e demais providências necessárias, conforme 

estabelecido no Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, .23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5937 Nr: 354-12.1995.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pina Costa, LUZIA COSTA DA 

SILVA, ALBERTO ANTONIO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20366, Maritzza Fabiane Martinez - 

OAB:PE/711-B, Marizze Fernanda Martinez - OAB:PE/25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: silvio godoy - OAB:5195B /MS

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237180 Nr: 14253-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314464 Nr: 10273-82.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Antônio Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321445 Nr: 13809-04.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENALDO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RICARDO GARDIANO 

RODRIGUES - OAB:7527-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donato Menegheti - 

OAB:MS/4159

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 
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parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315673 Nr: 10941-53.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivaldo Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Aparecida Souza Neris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318989 Nr: 12579-24.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Luciene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Cardoso Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179106 Nr: 1148-66.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarmes Crispim Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, Tadeu Baisi Cortez, José Antonio Galdeano Abud, HSBC Bank Brasil 

S/A - Banco Multíplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, Edmar Rodrigues de Souza Júnior 

- OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843, Michelle Leonel Costa Rodrigues - OAB:19.344/MT

 Certifico que o recurso de apelação de folhas 160/166 apresentado pela 

parte embargada, fora interposto tempestivamente e preparado conforme 

folhas 165-v/166. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação do Embargante para contrarrazoar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52958 Nr: 1761-04.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weringthonn Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Matias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, ou comprove a inexistência de 

bens, sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160087 Nr: 516-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cabral de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO –

 Em cumprimento à determinação judicial de fl. 128, bem como 

manifestação do requerido de fl. 131, considerando que a ordem de 

bloqueio (BacenJud) foi cumprida parcialmente, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte exequente a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170444 Nr: 2810-02.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Tereza Negrão Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030, Victor Regis Brito Parreira - OAB:MT 14.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:24.197, Paula Prates 

Boggione Guimarães - OAB:MG - 127.451, WAMBIER YAMASAKI 

BEVERVANÇO & LOBO ADVOGADOS - OAB:2.049

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando os embargos declaratórios interpostos, acostados às fls. 

276 e 277/285 e a possibilidade de efeitos infringentes, nos termos do 

artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam as partes 

embargadas intimada, para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200826 Nr: 4282-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Miranda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT Global Village Telecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:513, MÔNICA RUBINO MACIEL - OAB:10.297

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, retifico a publicação 

anteriormente realizada e impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte executada, via DJE, para que proceda a antecipação das custas 

para realização do cálculo, no valor de R$ 64,78 (fls. 199), no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do não recolhimento, a desistência tácita e o 
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reconhecimento do cálculo realizado pela parte contrária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243917 Nr: 2009-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelita Peres Bueno Curi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Medalha Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do despacho proferido nos autos, 

impulsiono o feito para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem nos autos acerca dos honorários periciais no valor de R$ 

9.100,00 (nove mil e cem reais), no prazo de 5 (cinco) dias.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283954 Nr: 9439-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daybson Azevedo Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto, Juliano Pereira 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Sebastião 

Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295254 Nr: 16107-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Peres Maranhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A, Itaú Unibanco Holding S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Carvalho da Mota - 

OAB:MT 13.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do r. despacho de fl. 151, 

impulsiono o feito para que seja intimadas as partes para que 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir justificando 

sua pertinência, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin

Técnica Judiciária/matrícula 4367

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88577 Nr: 2487-36.2009.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMS, IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, Nivaldo Ferreira dos Santos - OAB:MT 19.832

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito acerca da 

petição/documento de fls. 136/137, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002838-40.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IPOLITA LINA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumpre-nos assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado da Fazenda Pública, cabendo destacar que, mirando 

evitar dano de difícil ou incerta reparação, é facultado ao juiz, em sede de 

cognição sumária, deferir quaisquer providências antecipatórias no curso 

do processo, conforme preceitua o art. 3° da Lei 12.153/2009. Tecida esta 

simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela 

satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos autorizativos 

para a concessão da mesma no que concerne à hipótese sub judice, 

nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Observa-se que para a 

concessão in limine litis da tutela provisória de urgência faz-se necessário 

que no caso sub examine estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo alhures grafado. Deste modo, no que concerne à probabilidade do 

direito, esta fica caracterizada visto a parte autora demonstrar que, há 

anos vem sofrendo descontos previdenciários indevidos sobre verbas 

recebidas a título de gratificação por função, prejudicando seu sustento e 

causando dissabores de ordem financeira. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que referidos descontos estão 

privando financeiramente o autor, fato que tem lhe causado 

aborrecimentos. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a 

extrema urgência acerca de um provimento jurisdicional da reclamante a 

respeito de seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante 

ameaça de sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática 

indevida do requerido, cabendo destacar que a delonga na entrega da 

medida postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. 

No que se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo 

direito já lesado da requerente por conta da conduta da requerida, 

consoante explanação na vestibular. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. 3- Face ao exposto e com arrimo no 

art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de que a parte requerida 

suspenda a realização de descontos previdenciários sobre os adicionais 

noturno e insalubridade e ainda quaisquer outra verbas de natureza 

indenizatórias ou não habitual, na folha de pagamento da autora Ipolita Lina 

de Paula - CPF 621.295.891-20 - Funcionária 123271/13, concedendo o 

prazo de 10 (dez) dias para sua concretização, sob pena de incorrer em 

multa diária no montante de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de 
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majoração em caso de necessidade. 4- Ademais, a demanda não reclama 

a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, 

aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 

27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente comarca não 

conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, de 

tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor literal da lei, 

redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até 

então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato 

Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 

que contém a seguinte diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde 

que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII 

ENCONTRO CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja as partes 

requeridas citadas para apresentarem defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6- Citem-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000426-05.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. W. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ESCOBAR TEIXEIRA OAB - RS111479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. A. (REQUERIDO)

 

1- Da análise dos autos, verifica-se que o feito em tela não tem sua 

competência abarcada por este juizado especial, nos termos do art. 3º, § 

2° da Lei nº 9.099/99. 2- Sendo assim, DETERMINO sejam remetidos os 

autos para o distribuidor para que redistribua o processo para a vara 

competente. 3- Intime-se. 4- Cumpra-se, com URGÊNCIA, promovendo as 

baixas e anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAELSON DA SILVA DOS SANTOS OAB - BA59508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. T. (REU)

Y. (REU)

G. A. B. (REU)

 

1- Inexistindo pedido de urgência a ser apreciado, determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação aprazada, até que a parte autora 

justifique por quais razões asseverou urgência no caso vertente. 2- 

Ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, faça conclusos para despacho 

inicial. 3- Intime-se. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-79.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES ALEXANDRE DO NASCIMENTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

WHELLYKA FERREIRA ROSA (REU)

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o autor para que no 

prazo de cinco dias manifeste o que entender de direito em relação a 

requerida WHELLYKA FERREIRA ROSA, a qual não foi localizada no 

endereço informado.

Intimação Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001853-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHU EN LAY PAES LEME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO (EMBARGADO)

LAURO JOSE DA MATA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA ANDRE DA MATA OAB - MT0010521A (ADVOGADO(A))

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA. Trata-se de embargos de terceiros ajuizado por Chu Em Lay 

Paes Leme e Marcia Alencar de Miranda, em face de Francisco Luiz 

Esteves Neto e Lauro José da Mata. Os embargantes alegam, em resumo, 

que no bojo do processo de cumprimento de sentença autuado sob o nº 

8011503-28.2016.8.11.0004 foi penhorada uma área de terra registrada 

sob a matrícula nº 27.514 do CRI de Barra do Garças. Contudo, aduzem 

que naqueles autos executivos o exequente teria apresentado memorial 

descritivos cuja área ultrapassa a área remanescente da matrícula 

penhorada, invadindo, assim, sua propriedade, registrada sob a matrícula 

68.480. Dessa forma, por estar na iminência de ser vendida a área 

penhorada com a descrição apresentada pelo exequente, os embargantes 

vêm em juízo tutelar pelo seu imóvel. Pediu a suspensão do leilão e a sua 

manutenção na posse e propriedade do imóvel, em caráter liminar e, no 

mérito, a procedência da ação para retirar a restrição feita em seu bem. 

Juntou documentos - id 10477379. A inicial foi recebida e, na 

oportunidade, foi indeferida a liminar pedida – id 10724021. Lauro José da 

Mata contestou a ação. Em sua peça defensiva, alegou que o embargante 

não teria demonstrado a restrição realizada em sua área, matrícula 68.480, 

e pediu o julgamento improcedente dos embargos - id 11102753. Juntou 

documentos. Por sua vez, id 11257298, Francisco Luiz Esteves Neto 

contestou a ação. Alegou que fora realizado um memorial descritivo do 

imóvel de matrícula 27.514 em que constou área maior do que realmente 

seria, invadindo a área do imóvel do embargante. Assim, pugna pela 

procedência da ação para determinar a retirada da penhora realizada na 

área descrita no memorial apresentado na ação de cumprimento de 

sentença. Juntou documentos. No id 11601529 consta manifestação à 

contestação apresentada pelos embargados. No id 12511907 consta 

decisão em que foi oportunizada às partes a juntada de certidão das 

matrículas dos imóveis objurgados desde a origem. Atendendo ao 

chamado judicial os embargantes juntaram os documentos constantes no 

id 12859499, o embargado Lauro José da Mata juntou documentos 

constantes no id 13118901. No id 15825422 foi designada inspeção na 

área controvertida pelas partes. No id 20763108 foi determinada algumas 

diligências pelo Juízo. Os embargantes, atendendo ao Juízo, pediram a 

juntada de documentos – id 1001853-42.2017. Francisco Luiz Esteves 

Neto manifestou-se acerca da inspeção realizada, conforme petição 

constante do id 21026609. Na ocasião pediu: “que seja oficiado o 

INTERMAT para que emita o mapa com sua devida localização, referente a 

matrícula 27.514; que o arrematante seja intimado e reiterado para 

responder quanto ao interesse em continuar, se continuando iniciar o 

pagamento das parcelas, com a decida correção monetária dos valores, 

como fora solicitado anteriormente, com incidência de multa de 10% do 

artigo 895, II, §4º do código de processo civil; que seja acolhidos os 

pedidos desta petição respeitando o memorial apresentado da matricula 

39.443 (registro de imóveis de B. do Garças/MT), desde já seja 

reconhecida como a matricula correta, além de através deste concorda e 

dar anuência as alegações do Embargante; abertura de prazo para 

montagem da locação dos mapas dos títulos que deram origem as 

matriculas em questão”. Lauro José da Mata (id 21087866) manifestou-se 

acerca da inspeção realizada. Instado, o INCRA apresentou peças 

técnicas contendo informações acerca da “Fazenda Rochedo”, matrícula 

45.127 do CRI de Barra do Garças – id 21166447. Os embargantes – id 

21202586, manifestaram refutando os argumentos do embargado Lauro 

José da Mata, pedindo a procedência da ação. No id 21547780 o Juiz que 

presidia o feito declarou-se suspeito. No id 21581844 consta certidão em 

que é descrita a inspeção realizada no local disputado. No id 21897844, o 

embargado Lauro José da Mata se insurgiu contra a certidão o teor da 

certidão do meirinho. É o relatório. Conforme relatado, trata-se de 

embargos de terceiros em que o autor busca a desconstituição de 
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penhora que recaiu em sua propriedade, levando-se em consideração o 

memorial descritivo da matrícula 27.514 do CRI local. Extrai-se dos autos 

que todos os documentos juntados pelas partes e diligências realizadas 

no curso do processo foram amplamente debatidos pelas partes, sendo, 

pois, observado o princípio do contraditório. Dessa forma, sendo a matéria 

controvertida provada, eminentemente, por documentos, reputa-se que os 

autos foram devidamente instruídos para a cognição do juízo, razão pela 

qual, indefere-se os pedidos realizados pelo embargado Francisco Luiz 

Esteves Neto, id 21026609, bem como o pedido de produção de provas 

testemunhais, dando por encerrada a fase instrutória. Pois bem. A 

controvérsia toda cinge-se entorno da real localização e área da matrícula 

27.514 do CRI de Barra do Garças/MT. Da análise dos documentos 

carreados nos autos, bem como dos documentos constantes dos autos 

do cumprimento de sentença, verifica-se que, razão assiste o 

embargante. Isso porque o autor dos embargos apresentou a matrícula 

68.480 do CRI local, anotada com o georreferenciamento realizado no ano 

de 2013, antes de indicado o bem objurgado à penhora pelo exequente no 

processo 8011503-28.2016 que se deu em 24.09.2015. Ainda, dos 

documentos trazidos pelo autor, verifica-se que quando do procedimento 

do georreferenciamento, em 2010, houve a concordância do então 

proprietário da área confinante, o Sr. Francisco Luiz Esteves Neto. Ou 

seja, antes mesmo do início do cumprimento da sentença, o Sr. Francisco 

Luiz Esteves Neto concordou com as demarcações realizadas pelo 

embargante. Com efeito, o que se constata é que eventual sobreposição 

ou invasão da área objeto da matrícula 68.480 na área objeto da matrícula 

27.514 de propriedade do Sr. Francisco Luiz Esteves Neto foi anuída por 

ele. Em outras palavras, mesmo que seja verdade o que o Sr. Lauro José 

da Mata diz acerca da sobreposição de área, à época o proprietário da 

matrícula 27.514, ciente da demarcação feita pelo embargante anuiu com 

ela, renunciando eventual propriedade sobre a área, ato perfeitamente 

possível nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. Tal eventual 

disposição de parte da área ainda é corroborada nos presentes autos 

quando o proprietário do imóvel de matrícula 27.514, Sr. Francisco Luiz 

Esteves Neto não contesta as alegações trazidas pelo autor. Pelo 

contrário, concorda com ele (vide contestação – ID 11257298). Portanto, 

sem maiores delongas, verificado que o Sr. Francisco Luiz Esteves Neto, 

então proprietário da terra demarcada pelo embargado, antes da indicação 

e a realização da penhora nos autos do cumprimento de sentença, antes 

mesmo do início do cumprimento de sentença e igualmente agora, 

concorda com a demarcação feita pelo embargante, é de se crer que, 

mesmo na hipótese da sobreposição de área, a renunciou em benefício do 

embargante. Assim, constata-se que o Sr. Lauro José da Mata busca 

expropriar área que, mesmo que verdadeira a sobreposição alegada, não 

mais pertencia ao executado ao tempo da penhora, tão pouco do 

cumprimento da sentença. Destarte e por tudo mais que consta nos autos 

do cumprimento de sentença e nestes, julgo procedente os embargos para 

desconstituir a penhora realizada na área descrita na averbação nº 02 da 

matrícula 68.480 do CRI de Barra do Garças. Translade cópia desta 

decisão para os autos do cumprimento de sentença de nº 

8011503-28.2016.8.11.0004. Oficie a Diretoria do Foro remetendo cópia 

dos autos para eventual procedimento administrativo acerca das 

sobreposições de matrículas alegadas nos autos. Publique-se. 
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SENTENÇA. Trata-se de embargos de terceiros ajuizado por Chu Em Lay 

Paes Leme e Marcia Alencar de Miranda, em face de Francisco Luiz 

Esteves Neto e Lauro José da Mata. Os embargantes alegam, em resumo, 

que no bojo do processo de cumprimento de sentença autuado sob o nº 

8011503-28.2016.8.11.0004 foi penhorada uma área de terra registrada 

sob a matrícula nº 27.514 do CRI de Barra do Garças. Contudo, aduzem 

que naqueles autos executivos o exequente teria apresentado memorial 

descritivos cuja área ultrapassa a área remanescente da matrícula 

penhorada, invadindo, assim, sua propriedade, registrada sob a matrícula 

68.480. Dessa forma, por estar na iminência de ser vendida a área 

penhorada com a descrição apresentada pelo exequente, os embargantes 

vêm em juízo tutelar pelo seu imóvel. Pediu a suspensão do leilão e a sua 

manutenção na posse e propriedade do imóvel, em caráter liminar e, no 

mérito, a procedência da ação para retirar a restrição feita em seu bem. 

Juntou documentos - id 10477379. A inicial foi recebida e, na 

oportunidade, foi indeferida a liminar pedida – id 10724021. Lauro José da 

Mata contestou a ação. Em sua peça defensiva, alegou que o embargante 

não teria demonstrado a restrição realizada em sua área, matrícula 68.480, 

e pediu o julgamento improcedente dos embargos - id 11102753. Juntou 

documentos. Por sua vez, id 11257298, Francisco Luiz Esteves Neto 

contestou a ação. Alegou que fora realizado um memorial descritivo do 

imóvel de matrícula 27.514 em que constou área maior do que realmente 

seria, invadindo a área do imóvel do embargante. Assim, pugna pela 

procedência da ação para determinar a retirada da penhora realizada na 

área descrita no memorial apresentado na ação de cumprimento de 

sentença. Juntou documentos. No id 11601529 consta manifestação à 

contestação apresentada pelos embargados. No id 12511907 consta 

decisão em que foi oportunizada às partes a juntada de certidão das 

matrículas dos imóveis objurgados desde a origem. Atendendo ao 

chamado judicial os embargantes juntaram os documentos constantes no 

id 12859499, o embargado Lauro José da Mata juntou documentos 

constantes no id 13118901. No id 15825422 foi designada inspeção na 

área controvertida pelas partes. No id 20763108 foi determinada algumas 

diligências pelo Juízo. Os embargantes, atendendo ao Juízo, pediram a 

juntada de documentos – id 1001853-42.2017. Francisco Luiz Esteves 

Neto manifestou-se acerca da inspeção realizada, conforme petição 

constante do id 21026609. Na ocasião pediu: “que seja oficiado o 

INTERMAT para que emita o mapa com sua devida localização, referente a 

matrícula 27.514; que o arrematante seja intimado e reiterado para 

responder quanto ao interesse em continuar, se continuando iniciar o 

pagamento das parcelas, com a decida correção monetária dos valores, 

como fora solicitado anteriormente, com incidência de multa de 10% do 

artigo 895, II, §4º do código de processo civil; que seja acolhidos os 

pedidos desta petição respeitando o memorial apresentado da matricula 

39.443 (registro de imóveis de B. do Garças/MT), desde já seja 

reconhecida como a matricula correta, além de através deste concorda e 

dar anuência as alegações do Embargante; abertura de prazo para 

montagem da locação dos mapas dos títulos que deram origem as 

matriculas em questão”. Lauro José da Mata (id 21087866) manifestou-se 

acerca da inspeção realizada. Instado, o INCRA apresentou peças 

técnicas contendo informações acerca da “Fazenda Rochedo”, matrícula 

45.127 do CRI de Barra do Garças – id 21166447. Os embargantes – id 

21202586, manifestaram refutando os argumentos do embargado Lauro 

José da Mata, pedindo a procedência da ação. No id 21547780 o Juiz que 

presidia o feito declarou-se suspeito. No id 21581844 consta certidão em 

que é descrita a inspeção realizada no local disputado. No id 21897844, o 

embargado Lauro José da Mata se insurgiu contra a certidão o teor da 

certidão do meirinho. É o relatório. Conforme relatado, trata-se de 

embargos de terceiros em que o autor busca a desconstituição de 

penhora que recaiu em sua propriedade, levando-se em consideração o 

memorial descritivo da matrícula 27.514 do CRI local. Extrai-se dos autos 

que todos os documentos juntados pelas partes e diligências realizadas 

no curso do processo foram amplamente debatidos pelas partes, sendo, 

pois, observado o princípio do contraditório. Dessa forma, sendo a matéria 

controvertida provada, eminentemente, por documentos, reputa-se que os 

autos foram devidamente instruídos para a cognição do juízo, razão pela 

qual, indefere-se os pedidos realizados pelo embargado Francisco Luiz 

Esteves Neto, id 21026609, bem como o pedido de produção de provas 

testemunhais, dando por encerrada a fase instrutória. Pois bem. A 

controvérsia toda cinge-se entorno da real localização e área da matrícula 
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27.514 do CRI de Barra do Garças/MT. Da análise dos documentos 

carreados nos autos, bem como dos documentos constantes dos autos 

do cumprimento de sentença, verifica-se que, razão assiste o 

embargante. Isso porque o autor dos embargos apresentou a matrícula 

68.480 do CRI local, anotada com o georreferenciamento realizado no ano 

de 2013, antes de indicado o bem objurgado à penhora pelo exequente no 

processo 8011503-28.2016 que se deu em 24.09.2015. Ainda, dos 

documentos trazidos pelo autor, verifica-se que quando do procedimento 

do georreferenciamento, em 2010, houve a concordância do então 

proprietário da área confinante, o Sr. Francisco Luiz Esteves Neto. Ou 

seja, antes mesmo do início do cumprimento da sentença, o Sr. Francisco 

Luiz Esteves Neto concordou com as demarcações realizadas pelo 

embargante. Com efeito, o que se constata é que eventual sobreposição 

ou invasão da área objeto da matrícula 68.480 na área objeto da matrícula 

27.514 de propriedade do Sr. Francisco Luiz Esteves Neto foi anuída por 

ele. Em outras palavras, mesmo que seja verdade o que o Sr. Lauro José 

da Mata diz acerca da sobreposição de área, à época o proprietário da 

matrícula 27.514, ciente da demarcação feita pelo embargante anuiu com 

ela, renunciando eventual propriedade sobre a área, ato perfeitamente 

possível nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. Tal eventual 

disposição de parte da área ainda é corroborada nos presentes autos 

quando o proprietário do imóvel de matrícula 27.514, Sr. Francisco Luiz 

Esteves Neto não contesta as alegações trazidas pelo autor. Pelo 

contrário, concorda com ele (vide contestação – ID 11257298). Portanto, 

sem maiores delongas, verificado que o Sr. Francisco Luiz Esteves Neto, 

então proprietário da terra demarcada pelo embargado, antes da indicação 

e a realização da penhora nos autos do cumprimento de sentença, antes 

mesmo do início do cumprimento de sentença e igualmente agora, 

concorda com a demarcação feita pelo embargante, é de se crer que, 

mesmo na hipótese da sobreposição de área, a renunciou em benefício do 

embargante. Assim, constata-se que o Sr. Lauro José da Mata busca 

expropriar área que, mesmo que verdadeira a sobreposição alegada, não 

mais pertencia ao executado ao tempo da penhora, tão pouco do 

cumprimento da sentença. Destarte e por tudo mais que consta nos autos 

do cumprimento de sentença e nestes, julgo procedente os embargos para 

desconstituir a penhora realizada na área descrita na averbação nº 02 da 

matrícula 68.480 do CRI de Barra do Garças. Translade cópia desta 

decisão para os autos do cumprimento de sentença de nº 

8011503-28.2016.8.11.0004. Oficie a Diretoria do Foro remetendo cópia 

dos autos para eventual procedimento administrativo acerca das 

sobreposições de matrículas alegadas nos autos. Publique-se. 
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SENTENÇA. Trata-se de embargos de terceiros ajuizado por Chu Em Lay 

Paes Leme e Marcia Alencar de Miranda, em face de Francisco Luiz 

Esteves Neto e Lauro José da Mata. Os embargantes alegam, em resumo, 

que no bojo do processo de cumprimento de sentença autuado sob o nº 

8011503-28.2016.8.11.0004 foi penhorada uma área de terra registrada 

sob a matrícula nº 27.514 do CRI de Barra do Garças. Contudo, aduzem 

que naqueles autos executivos o exequente teria apresentado memorial 

descritivos cuja área ultrapassa a área remanescente da matrícula 

penhorada, invadindo, assim, sua propriedade, registrada sob a matrícula 

68.480. Dessa forma, por estar na iminência de ser vendida a área 

penhorada com a descrição apresentada pelo exequente, os embargantes 

vêm em juízo tutelar pelo seu imóvel. Pediu a suspensão do leilão e a sua 

manutenção na posse e propriedade do imóvel, em caráter liminar e, no 

mérito, a procedência da ação para retirar a restrição feita em seu bem. 

Juntou documentos - id 10477379. A inicial foi recebida e, na 

oportunidade, foi indeferida a liminar pedida – id 10724021. Lauro José da 

Mata contestou a ação. Em sua peça defensiva, alegou que o embargante 

não teria demonstrado a restrição realizada em sua área, matrícula 68.480, 

e pediu o julgamento improcedente dos embargos - id 11102753. Juntou 

documentos. Por sua vez, id 11257298, Francisco Luiz Esteves Neto 

contestou a ação. Alegou que fora realizado um memorial descritivo do 

imóvel de matrícula 27.514 em que constou área maior do que realmente 

seria, invadindo a área do imóvel do embargante. Assim, pugna pela 

procedência da ação para determinar a retirada da penhora realizada na 

área descrita no memorial apresentado na ação de cumprimento de 

sentença. Juntou documentos. No id 11601529 consta manifestação à 

contestação apresentada pelos embargados. No id 12511907 consta 

decisão em que foi oportunizada às partes a juntada de certidão das 

matrículas dos imóveis objurgados desde a origem. Atendendo ao 

chamado judicial os embargantes juntaram os documentos constantes no 

id 12859499, o embargado Lauro José da Mata juntou documentos 

constantes no id 13118901. No id 15825422 foi designada inspeção na 

área controvertida pelas partes. No id 20763108 foi determinada algumas 

diligências pelo Juízo. Os embargantes, atendendo ao Juízo, pediram a 

juntada de documentos – id 1001853-42.2017. Francisco Luiz Esteves 

Neto manifestou-se acerca da inspeção realizada, conforme petição 

constante do id 21026609. Na ocasião pediu: “que seja oficiado o 

INTERMAT para que emita o mapa com sua devida localização, referente a 

matrícula 27.514; que o arrematante seja intimado e reiterado para 

responder quanto ao interesse em continuar, se continuando iniciar o 

pagamento das parcelas, com a decida correção monetária dos valores, 

como fora solicitado anteriormente, com incidência de multa de 10% do 

artigo 895, II, §4º do código de processo civil; que seja acolhidos os 

pedidos desta petição respeitando o memorial apresentado da matricula 

39.443 (registro de imóveis de B. do Garças/MT), desde já seja 

reconhecida como a matricula correta, além de através deste concorda e 

dar anuência as alegações do Embargante; abertura de prazo para 

montagem da locação dos mapas dos títulos que deram origem as 

matriculas em questão”. Lauro José da Mata (id 21087866) manifestou-se 

acerca da inspeção realizada. Instado, o INCRA apresentou peças 

técnicas contendo informações acerca da “Fazenda Rochedo”, matrícula 

45.127 do CRI de Barra do Garças – id 21166447. Os embargantes – id 

21202586, manifestaram refutando os argumentos do embargado Lauro 

José da Mata, pedindo a procedência da ação. No id 21547780 o Juiz que 

presidia o feito declarou-se suspeito. No id 21581844 consta certidão em 

que é descrita a inspeção realizada no local disputado. No id 21897844, o 

embargado Lauro José da Mata se insurgiu contra a certidão o teor da 

certidão do meirinho. É o relatório. Conforme relatado, trata-se de 

embargos de terceiros em que o autor busca a desconstituição de 

penhora que recaiu em sua propriedade, levando-se em consideração o 

memorial descritivo da matrícula 27.514 do CRI local. Extrai-se dos autos 

que todos os documentos juntados pelas partes e diligências realizadas 

no curso do processo foram amplamente debatidos pelas partes, sendo, 

pois, observado o princípio do contraditório. Dessa forma, sendo a matéria 

controvertida provada, eminentemente, por documentos, reputa-se que os 

autos foram devidamente instruídos para a cognição do juízo, razão pela 

qual, indefere-se os pedidos realizados pelo embargado Francisco Luiz 

Esteves Neto, id 21026609, bem como o pedido de produção de provas 

testemunhais, dando por encerrada a fase instrutória. Pois bem. A 

controvérsia toda cinge-se entorno da real localização e área da matrícula 

27.514 do CRI de Barra do Garças/MT. Da análise dos documentos 

carreados nos autos, bem como dos documentos constantes dos autos 

do cumprimento de sentença, verifica-se que, razão assiste o 

embargante. Isso porque o autor dos embargos apresentou a matrícula 

68.480 do CRI local, anotada com o georreferenciamento realizado no ano 

de 2013, antes de indicado o bem objurgado à penhora pelo exequente no 

processo 8011503-28.2016 que se deu em 24.09.2015. Ainda, dos 

documentos trazidos pelo autor, verifica-se que quando do procedimento 

do georreferenciamento, em 2010, houve a concordância do então 

proprietário da área confinante, o Sr. Francisco Luiz Esteves Neto. Ou 

seja, antes mesmo do início do cumprimento da sentença, o Sr. Francisco 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 28 de 995



Luiz Esteves Neto concordou com as demarcações realizadas pelo 

embargante. Com efeito, o que se constata é que eventual sobreposição 

ou invasão da área objeto da matrícula 68.480 na área objeto da matrícula 

27.514 de propriedade do Sr. Francisco Luiz Esteves Neto foi anuída por 

ele. Em outras palavras, mesmo que seja verdade o que o Sr. Lauro José 

da Mata diz acerca da sobreposição de área, à época o proprietário da 

matrícula 27.514, ciente da demarcação feita pelo embargante anuiu com 

ela, renunciando eventual propriedade sobre a área, ato perfeitamente 

possível nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. Tal eventual 

disposição de parte da área ainda é corroborada nos presentes autos 

quando o proprietário do imóvel de matrícula 27.514, Sr. Francisco Luiz 

Esteves Neto não contesta as alegações trazidas pelo autor. Pelo 

contrário, concorda com ele (vide contestação – ID 11257298). Portanto, 

sem maiores delongas, verificado que o Sr. Francisco Luiz Esteves Neto, 

então proprietário da terra demarcada pelo embargado, antes da indicação 

e a realização da penhora nos autos do cumprimento de sentença, antes 

mesmo do início do cumprimento de sentença e igualmente agora, 

concorda com a demarcação feita pelo embargante, é de se crer que, 

mesmo na hipótese da sobreposição de área, a renunciou em benefício do 

embargante. Assim, constata-se que o Sr. Lauro José da Mata busca 

expropriar área que, mesmo que verdadeira a sobreposição alegada, não 

mais pertencia ao executado ao tempo da penhora, tão pouco do 

cumprimento da sentença. Destarte e por tudo mais que consta nos autos 

do cumprimento de sentença e nestes, julgo procedente os embargos para 

desconstituir a penhora realizada na área descrita na averbação nº 02 da 

matrícula 68.480 do CRI de Barra do Garças. Translade cópia desta 

decisão para os autos do cumprimento de sentença de nº 

8011503-28.2016.8.11.0004. Oficie a Diretoria do Foro remetendo cópia 

dos autos para eventual procedimento administrativo acerca das 

sobreposições de matrículas alegadas nos autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 03 de março de 

2020. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011503-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

LOURIVAL MOREIRA DA MATA OAB - MT0002367A (ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR OAB - MT5916/B (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WANDERLEY IDERLAN PERIM (TERCEIRO INTERESSADO)

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se na origem de ação de composição de danos morais e 

materiais em fase de cumprimento de sentença. Colhe-se dos autos que o 

executado foi condenado a pagar o valor de R$ 15.834,87 (quinze mil 

oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos) a título de dano 

material e R$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais) 

a título de dano moral. No id 7725997 consta o pedido de cumprimento de 

sentença. A petição foi recebida – id 7726011. Durante o cumprimento de 

sentença, foi levado a efeito penhora no imóvel de propriedade do 

executado registrado sob a matrícula 27.514 do CRI de Barra do Garças, 

id 7726177. Após intensa discussão acerca da propriedade da totalidade 

do imóvel objeto da matrícula penhorada, foi realizado leilão judicial com 

resultado positivo – id 10851824. Concomitantemente o curso deste 

cumprimento de sentença, foi interposto embargos de terceiros autuado 

sob o nº 1001853-42.2017.8.11.0004. O arrematante compareceu aos 

autos apresentando o comprovante do depósito da garantia do juízo 

prevista no §1º do art. 895 do CPC – id 19073699. No id – 21026099, o 

executado fez requerimentos. No id – 23156827 o executado pediu a 

nulidade de atos processuais com o consequente cancelamento do leilão 

realizado. Por sua vez o exequente manifestou-se em face do pedido de 

nulidade realizado pelo executado – id 23748103. O exequente pediu a 

intimação do arrematante para o pagamento das parcelas remanescentes 

e o levantamento do valor já depositado nos autos – id 29197499. É o 

relatório do necessário. Primeiramente, insta salientar que os embargos de 

terceiros (1001853-42.2017.8.11.0004) foram julgados procedentes, 

reconhecendo que a área descrita na matrícula 47.514 do CRI de Barra do 

Garças invade área do imóvel de matrícula 68.480 registrada no CRI local. 

Sendo assim, o imóvel que foi levado a leilão não corresponde ao que de 

fato é, razão pela qual, julgo prejudicado o ato expropriatório realizado, 

devendo ser anulado. Por conseguinte, os pedidos formulados pelas 

partes, id 23156827 e 29197499 encontram-se prejudicados. Ainda, em 

razão da anulação do leilão, o valor depositado a título de oferta inicial 

descrita no §1º do art. 895 do CPC, devem ser devolvidos ao arrematante, 

após o trânsito em julgado da decisão dos embargos de terceiros. 

Destarte, diante da procedência dos embargos de terceiro, anulo o leilão 

realizado do imóvel de matrícula 27.514 registrado no Cartório de Registro 

de Imóvel de Barra do Garças, devendo ser oficiado a diretoria do foro da 

comarca para eventual providência acerca da sobreposição de matrículas 

alegada. Após o transito em julgado dos embargos de terceiro, expeça-se 

alvará em favor do arrematante do imóvel, se mantida a procedência da 

ação, devolvendo o dinheiro depositado em juízo. Intime o autor para que 

indique outro bem a penhora. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

remetam-se os autos ao arquivo. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 03 de março de 2020. Carlos Augusto 

Ferrari Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-55.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000552-55.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:PEDRO BATISTA 

FERRARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEBERTH VINICIUS LISBOA 

DE SOUSA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000553-40.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:PEDRO BATISTA 

FERRARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HEBERTH VINICIUS LISBOA 

DE SOUSA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 29/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 
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78600-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001459-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. C. (REQUERIDO)

M. M. N. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1001459-58.2019.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES 

DA CRUZ REQUERIDO: AGUIAR MARQUES DA CRUZ, MONISE MARCELLY 

NASCIMENTO ARRUDA Vistos. 1. MARIA DE FÁTIMA MARQUES DA CRUZ, 

qualificada nos autos, propõe Ação de Guarda em desfavor de AGUIAR 

MARQUES DA CRUZ e MONISE MARCELLY NASCIMENTO ARRUDA, 

qualificados nos autos, requerendo, em síntese, a fixação judicial da 

guarda da infante AGATHA MARCELLY NASCIMENTO MARQUES, e 

demais corolários de regência, colacionando nos autos a documentação 

legal necessária. 2. Foi postergada a análise do pedido de guarda 

provisória após a realização do estudo psicossocial (id 18089742). 3. 

Citados (id 19760079), os requeridos não apresentaram contestação (id 

24402721). 4. A fim de verificar as condições nas quais vive a infante, foi 

realizado estudo psicossocial, sendo possível perceber que apresenta 

como conclusão que a criança está vivendo em um ambiente sadio e 

estável, possuindo a requerente plenas condições financeiras e morais de 

prover o sustento e desenvolvimento da menor. 5. O presentante do 

Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito (id 24831837). 5. 

Vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 6. 

Inicialmente, verifico que a demanda não carece de dilação probatória, vez 

que as provas acostadas nos autos são suficientes para o julgamento do 

feito, dessa forma, nos termos do art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado do pedido. 7. Não havendo preliminares e nem outros 

pormenores, passa-se, desde logo, ao mérito da demanda. 8. É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da Constituição 

Federal). 9. A guarda é um instituto jurídico que impõe extensos deveres 

para com a criança ou adolescente. As regras que inspiram o legislador 

sobre este aspecto ensejam sempre e primordialmente o interesse do 

menor. Ou seja, em questão de guarda de criança/adolescente, o que 

deve ser levado em conta é a conveniência para o impúbere. 10. É certo 

que os filhos devem ser criados e educados pelos pais, família natural, por 

ser direito daqueles, conforme disposição preconizada no art. 19, do 

Estatuto da Criança e Adolescente e que também compete aos genitores, 

primeiramente, o exercício da guarda de sua prole. 11. Para se inverter a 

guarda natural é preciso que as circunstâncias de fato sejam de tal ordem 

que autorize supor que, a sua não inversão, ocasionaria risco para o 

desenvolvimento psicológico e social do infante, o que ocorre in casu. 12. 

No que tange ao cerne da demanda, verifica-se que não há pretensão 

resistida, posto que os genitores, embora citados, não se manifestaram, e 

não há nos autos razões contrárias ao pleito, motivo pelo qual 

decreto-lhes a revelia, sem no entanto aplicar seus efeitos, em 

decorrência do disposto no artigo 345, II, do CPC. 13. Ademais, o infante, 

in casu, sempre obteve cuidados da parte requerente, sendo que a 

concessão da guarda é regularização de situação jurídica que se impõe, 

conforme leciona Valter Kenji Ishida: “A Guarda de Menor nada mais é do 

que o conjunto das relações jurídicas que existem entre uma pessoa e o 

mesmo, dimanadas do fato de estar sob o poder ou companhia daquela, e 

da responsabilidade daquela em relação a este, quanto a vigilância, 

direção e educação” (Estatuto da Criança e do Adolescente – p.52 – 

Editora Jurídico Atlas 6ª edição ).” 14. Doravante, como estampado no art. 

1589 do CC, “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 

visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro 

cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 

educação”. Assim, os requeridos também têm o direito de visitar e de ter 

em sua companhia a prole. Aliás, esse é um direito primordial do infante. 

15. Dessa forma, visando o bem estar da infante e nos termos do art. 33 e 

seguintes da Lei 8.069/90 e demais fundamentos, levando em 

consideração o fato de que a requerente possuir as prementes condições 

de educar e zelar pelo seu desenvolvimento moral, intelectual e cultural, 

não há óbice à procedência da ação. 16. Ante ao exposto, em 

consonância com o art. 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do 

Adolescente c/c art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação 

para conceder a GUARDA da infante AGATHA MARCELLY NASCIMENTO 

MARQUES a requerente MARIA DE FÁTIMA MARQUES DA CRUZ e, diante 

disso, CONCEDO aos requeridos o direito de visitas, determinando que a 

autora seja intimada para firmar termo de compromisso nos autos, 

conforme o art. 32 c/c art. 33, § 1º, do ECA. 17. Sem custas, eis que a 

parte requerente é beneficiária da Justiça Gratuita. 18. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 19. 

PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005946-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. Q. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO o presente feito, para intimar a parte autora a manifestar 

sobre o termo de sessão de Mediação de ID. 29411152.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006906-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. (AUTOR(A))

L. C. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1006906-61.2018.8.11.0006. AUTOR(A): LARISSA CAMILA DUARTE, 

NEILTON CAMILO DUARTE RÉU: LUCIMAR MADALENA DO CARMO 

Sentença Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de 

acordo realizado pelas partes à ref. 19501276. 2. O Ministério Público 

manifestou favoravelmente pela homologação do acordo. É o sucinto 

relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. Toda e qualquer ação 

necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as 

partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário 

persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo 

por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, 

da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual descumprimento do acordo 
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ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo 

autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. Sem custas e 

honorários, vez que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça. 

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Ciência ao MPE. 9. 

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 9 de 

janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002541-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1002541-27.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: NATALIA SILVA LIMA 

EXECUTADO: VALDEIR SOARES MORAES Sentença Homologatória 

Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas 

partes à ref. 21205852. 2. O Ministério Público manifestou favoravelmente 

pela homologação do acordo. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, 

i.e., da pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito 

vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, 

eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 

487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo 

judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo 

autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. Sem custas e 

honorários, vez que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça. 

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Ciência ao MPE. 9. 

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 9 de 

janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002541-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1002541-27.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: NATALIA SILVA LIMA 

EXECUTADO: VALDEIR SOARES MORAES Sentença Homologatória 

Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas 

partes à ref. 21205852. 2. O Ministério Público manifestou favoravelmente 

pela homologação do acordo. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, 

i.e., da pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito 

vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, 

eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 

487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos legais o acordo 

judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos ou em processo 

autônomo, bem como acarretará a inscrição no banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. Sem custas e 

honorários, vez que as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça. 

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Ciência ao MPE. 9. 

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Cáceres/MT, 9 de 

janeiro de 2020. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003051-40.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. F. D. C. (TESTEMUNHA)

L. A. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1003051-40.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NEUZELY MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES Vistos. 1. Tendo em 

vista a necessidade de readequação da pauta de audiências desse juízo, 

REDESIGNO a oralidade aprazada para o dia 02/04/2020, às 14h00 (MT). 

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002600-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. D. C. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002600-83.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: FRANCIELE DA COSTA 

EXECUTADO: JOADILSON LEITE DE CAMPOS SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

Vistos. 1. Trata-se de execução de alimentos formulado pela parte 

exequente em face da parte requerida. 2. O feito tramitou regularmente, 

derradeiramente, há informação nos autos do latente ABANDONO do feito 

pela parte exequente, haja vista que não se manifestou nos autos, mesmo 

devidamente intimada pessoalmente (ID nº 24830942), conduta esta que 

permite concluir que o provimento judicial não lhe é mais útil, adequado 

e/ou necessário. 3. Ademais, consta dos autos a homologação de acordo 

firmado entre as partes acerca do débito exequendo (ID nº 21389768), 

pressupondo, assim, a quitação do débito alimentar. 4. É o relato do 

necessário. DECIDO. 5. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 6. Esse é o 
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pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 7. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e 

despesas processuais conforme §2º, segunda parte, do artigo 485 do 

CPC, salvo se previa e expressamente já lhe deferidas as benesses da 

Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 8. Caso 

haja, DETERMINO que seja baixada restrição e/ou penhora existente nos 

autos. 9. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) 

ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação orgânica e 

processual de regência. 10. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC. 11. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 12. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88987 Nr: 4439-44.2009.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSL, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Caso tempestivo o Recurso de Apelação interposto pelo Apelante, o 

que deverá ser devidamente certificado, RECEBO-O.

2. RECEBO-O somente no efeito devolutivo, conforme previsto na lei de 

alimentos.

3. Após, DETERMINO que os autos sejam remetidos IMEDIATAMENTE ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando 

nossas homenagens de estilo.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92213 Nr: 7332-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DONIZETI FRANCISCHETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SUZANA PANSANI MINTO 

FRANCISCHETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA 

DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, 

FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:9564/MT, MAIKON CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, CLÓVIS MARTINS SOARES - OAB:7414, 

JOSÉ THADEU DOS SANTOS MESQUITA - OAB:7836

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 334/334-v. Para tanto, CANCELE-SE a audiência 

de mediação designada à fl. 333.

2. No mais, diante da divergência quanto ao valor dos bens a serem 

partilhados, DETERMINO ao digno oficial de justiça que proceda à 

avaliação do imóvel rural, dos veículos e dos gados (artigo 870 do 

CPC/2015), devendo o laudo conter as exigências do artigo 872 do mesmo 

código.

 3. Vindo aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, em 05 (cinco) dias (art. 872, § 2º, do NCPC)

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Cáceres/MT, 4 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 134247 Nr: 3243-68.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSP, CDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da manifestação retro, INTIME-SE o exequente Lucas de Souza 

Pereira, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C.

2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, 

venham os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 137697 Nr: 7073-42.2011.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública para atualização do débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

2. Desse modo, sendo a dívida atualizada, inconteste o inadimplemento de 

título executivo certo, líquido e exigível, assim como a própria desídia da 

parte devedora em descumprir, injustificadamente, com suas obrigações 

advindas do poder familiar, a Defensoria Pública pugna pela decretação de 

prisão civil.

3. Diante disso, é de ser acolhida a pretensão de prisão civil pelo(a) 

exequente.

4. Ademais, ao alimentante compete providenciar o pagamento a tempo e 

modo, sob pena de incorrer em mora. Para obstá-la, incumbiria ao 

executado, no prazo de três dias, pagar os débitos atuais, provar que o 

fez, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, providências, porém, não 

levadas a efeito pelo alimentante.

5. Ante ao exposto, DECRETO a prisão civil do Executado JUNIO 

APARECIDO MARQUES pelo prazo de 03 (três) meses, conforme os 

termos do art. 528, § 3º, do Diploma Processual Civil, cujo fundamento 

encontra-se no art. 5º, inciso LXVII, da Carta Magna, não implicando o 

cumprimento da pena na amortização da dívida alimentar em apreço (art. 

528, § 5º, do CPC).

6. A autoridade que der concretude a presente ordem deverá resguardar 

a integridade física do executado, atentando-se para o fato de tratar-se de 

prisão civil, razão pela qual cumpre evitar sua segregação junto a 

detentos de alta periculosidade e/ou que estejam presos em face de 

conduta afeta à seara penal.

7. Extraia-se cópia dos autos e remeta à Autoridade Policial, vez que os 

fatos demonstram, em tese, a prática do crime de abandono material.

8. Após, decorrido o prazo mencionado, CERTIFIQUE-SE acerca do 

cumprimento do mandado e em seguida, DÊ-SE vista à Defensoria Pública 

para requerer o que entender de direito.

9. Ciência ao Ministério Público.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 162993 Nr: 284-22.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DÊ-SE vista dos autos à Defensoria Pública para atualização do débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

2. Sendo a dívida atualizada, DEFIRO o pedido de expedição do mandado 

de penhora e avaliação dos bens do executado, tantos quantos bastem 

para a satisfação da execução, devendo o valor atualizado da dívida 

constar no mandado, nos termos do artigo 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

3. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento mandado e, 

seguidamente, INTIME-SE a Defensoria Pública para que requeira o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69768 Nr: 7205-41.2007.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA EMIDIO SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO GUEDES JUNIOR - 

OAB:190-A/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Trata-se de pedido de alvará judicial interporto por Renilda 

Emidio Severino.2. Alega que houve autorização judicial no processo de 

inventário de código 393/79, que tramitou nesta Comarca, para a venda de 

3,3 ha (três hectares e três mil metros quadrados) do lote denominado 

Surungo, em Monterlândia, distrito de Mirassol D’Oeste/MT, sendo que a 

requerente teria direito ao valor de CR$ 13.636,36 (treze mil, seiscentos e 

trinta e seis cruzeiros e trinta centavos).3. Aduz que, na oportunidade, 

houve determinação para que o valor correspondente a monta da 

requerente fosse depositada judicialmente no Banco Bradesco de 

Descontos S/A, já que era menor de idade.4. Narra, ainda, que com o 

resultado da venda do imóvel, a sua parte fora depositada em nome da 

requerente em juízo, não tendo a mesma recebido aludida quantia até o 

momento.5. A decisão de fl. 72 determinou a intimação da parte requerente 

para que trouxesse aos autos o comprovante do depósito do valor que lhe 

cabia pela venda do bem, tendo sido juntados os mesmos documentos 

anexados à inicial (fls. 86/149).6. O Banco Bradesco, em resposta ao 

ofício encaminhado por este juízo, informou que com os dados fornecidos 

foram localizadas 3 (três) contas de titularidade da requerente, porém 

estas foram abertas em datas posteriores ao deposito mencionado (fl. 

164/164-v).7. Intimada, a requerente manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, no entanto não requereu o necessário para o 

seu devido prosseguimento (fl. 204).8. Compulsando os autos, observo 

que o alvará judicial de fl. 07 é para a venda de bens de menores, na qual 

consta que, após a venda, deveria a parte (espólio de Luiz Emidio 

Severino) ter depositado o resultado da venda em nome dos menores, no 

prazo de 01 (um) ano, no Banco Brasileiro de Descontos S.A.9. Contudo, 

ao que tudo indica, não houve o referido depósito em juízo, vez que a 

parte requerente não juntou o comprovante, mesmo devidamente 

intimada.10. Desse modo, INTIME-SE a parte autora, a fim de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 185570 Nr: 5559-15.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a exequente Maria da Conceição Silva do Amaral, via 

advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do C.P.C.

2. Assim, decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, 

venham os autos conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 244883 Nr: 346-86.2019.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC), CONSIGNANDO que a 

Defensoria Pública deverá ser intimada mediante carga dos autos.

2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC.

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 09 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100033 Nr: 5125-02.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, Henrique Pestana de Souza - OAB:21.170, José 

Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT, MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:14374, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 Por determinação da MMª Juíza de Direito, designo sessão de mediação 

para o dia 04/06/2020, às 15horas, devendo a Secretaria adotar as 
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providências necessárias à sua efetiva realização.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000936-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO RESENDE DA SILVA OAB - MT3315/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

VITAL CARE BRASIL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000936-51.2016.8.11.0006. AUTOR(A): VALDETE PEREIRA RIBEIRO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos. 1. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer proposta em favor da criança David 

Pereira do Couto, representado por sua genitora Valdete Pereira Ribeiro, 

através da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e 

Município de Cáceres, por meio da qual pleiteia o fornecimento de 

tratamento domiciliar, pelo sistema “Home Care”, e seus insumos, bem 

como assuma os gastos com energia elétrica. 2. Considerando a Portaria 

29/2019-CM, que instituiu a Vara Estadual de Saúde, cuja competência 

atrai as ações relativas ao direito à saúde pública, em que o Estado de 

Mato Grosso figure como parte, seja individualmente ou em litisconsórcio, 

bem como pela presente obrigação de fazer se tratar de prestação de 

natureza continuada, DETERMINO o declínio do presente feito em favor da 

vara especializada na Comarca de Várzea Grande. 3. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público do Estado. 4. PUBLIQUE-SE, 

INTIMEM-SE, e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000453-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LAUREANA XOMA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO XOMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1000453-79.2020.8.11.0006. REQUERENTE: ROSANGELA LAUREANA 

XOMA DE JESUS REQUERIDO: LOURENCO XOMA Vistos. 1. ROSANGELA 

LAUREANA XOMA DE JESUS propõe Ação de Curatela em desfavor de 

LOURENÇO XOMA, também qualificado(a/s) nos autos, requerendo, em 

síntese, a nomeação de curador à parte requerida e demais corolários de 

regência, colacionando nos autos a documentação legal necessária. 2. 

Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais do artigo 319 et seq cc 

requisitos legais especiais do artigo 747ss do CPC/2015, RECEBO a 

petição inicial sub examine, que tramitará segundo o rito especial 

contencioso ut art. 751ss e sob SEGREGO DE JUSTIÇA ex vi inciso I do 

artigo 189, ambos do CPC/2015. 3. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, 

conforme os termos do art. 98, CPC/2015. 4. No que toca a tutela de 

urgência atinente à nomeação do(a) requerente como curador(a) 

provisório(a) do(a) requerido(a), saliento que a referida possibilidade se 

encontra insculpida no artigo 749, parágrafo único do CPC/2015, que 

apresenta a seguinte dicção: “Art. 749. Incumbe ao autor, na petição 

inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do 

interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar 

atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. 

Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador 

provisório ao interditando para a prática de determinados atos.” 5. 

Compulsando os autos, entendo que restou demonstrada a urgência ao 

presente caso, mormente em decorrência do fato de que o interditando foi 

diagnosticado com o quadro de alzheimer (CID 10 G30.1). 6. Nesse ínterim, 

a tutela de urgência deve ser ponderada com base no artigo 300 do 

CPC/2015, a qual exige a presença de elementos que evidenciem a 

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

do processo. 7. A probabilidade do direito corresponde à existência de 

indícios de limitações do(a) interditando(a) para a prática dos atos da vida 

civil, precipuamente considerando o atestado médico colacionado aos 

autos. Por sua vez, também está presente o perigo de dano, eis que se 

trata de pessoa acometida por doença grave. 8. Ante ao exposto, com 

fulcro no artigo 749, parágrafo único e artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a 

tutela de urgência, submetendo LOURENÇO XOMA à curatela provisória 

restrita a aspectos patrimoniais e negociais, a ser exercida por 

ROSANGELA LAUREANA XOMA DE JESUS, de quem se exigirá, caso 

contraia obrigações em nome do(a) interditado(a), a respectiva 

autorização judicial. 9. Malgrado este juízo esteja a adotar procedimento 

diverso do estabelecido pelo art. 747 e seguintes do CPC, assevero que 

referida providência visa conferir efetividade e celeridade que demandas 

dessa natureza requerem, não havendo falar em prejuízo às partes, 

sobretudo ante a observância dos atos processuais exigidos. 10. Nos 

termos do art. 751 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a equipe multidisciplinar do fórum (psicólogo(a) e assistente social) 

realizem o estudo psicossocial do(a) requerente e do(a) interditando(a), 

fornecendo relatório no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Em tal estudo 

psicossocial os(as) experts pesquisarão in locu e descortinarão ao juízo 

os fatos que demonstram a incapacidade do(a) interditando(a) para 

administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, 

especificando os atos para os quais haverá necessidade de curatela, bem 

como o momento em que a incapacidade se revelou, como também as 

condições social, psicológica, afetiva, habitacional, estrutural, financeira, 

alimentar, higiênica, afetiva e outras relevantes a revelar se a interdição 

sub examine atende aos interesses e à proteção do(a/s) interditando(a/s). 

12. Considerando o teor do Ofício n. 098/2020/SMS, noticiando a 

inexistência de médico psiquiatra para atendimento às demandas do 

Município, bem como que restaram inexitosas as tentativas de contratação 

de profissional habilitado na especialidade; Considerando, também, a 

informação de que o médico Dr. Hyure Ferreira Miranda deixou de atender 

na unidade do CAPS, passando a dedicar-se apenas aos atendimentos em 

regime de plantão neste Município; Considerando, ainda, a necessidade de 

imprimir efetividade e celeridade nas demandas de curatela, forte no art. 

753 do CPC, NOMEIO como perito do juízo, independentemente de 

compromisso, o Dr. HYURE FERREIRA MIRANDA – CRM 10180, atuante 

nesta Comarca, telefone: (65) 99905-2017, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação, para a avaliação médica necessária, sendo que a perícia 

será realizada no dia 17/04/2020, às 16h30min, na sede do Fórum de 

Cáceres, nas dependências da “Sala do Depoimento Sem Dano”, situado à 

Rua São Pedro, n. 257, Bairro Cavalhada, nesta cidade. Desde já, 

ARBITRO os honorários periciais em R$ 200,00 (cem reais), que serão 

custeados pelo Município de Cáceres, mediante a emissão de certidão de 

crédito. 13. O laudo pericial deverá descortinar ao juízo os fatos que 

demonstram a incapacidade do(a) interditando(a) para administrar seus 

bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, especificando os 

atos para os quais haverá necessidade de curatela, bem como o momento 

em que a incapacidade se revelou, sem prejuízo de indicar outras 

informações relevantes a revelar se a interdição sub examine atende aos 

interesses e à proteção do(a/s) interditando(a/s). 14. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

realização da avaliação médica. 15. Juntados mencionados estudo 

psicossocial e laudo pericial, INTIMEM-SE as partes e o Ministério Público 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 16. Determino a regular 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, a qual se dará nas formas e 

prazos do artigo 238ss do CPC, para tanto, em sendo necessário, expeça 

missiva ou edital com prazo de 30 (trinta) dias para a regular citação da 

parte requerida, observando na espécie o regramento do artigo 260ss ou 

256ss do CPC/2015, respectivamente. 17. INTIME-SE o(a) requerente e 

o(a) requerido(a) para comparecimento na avaliação médica acima 

designada. 18. CIÊNCIA ao Ministério Público. 19. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1001763-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ILDETE ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1001763-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLEMENCIA PEREIRA GUEDES 

INVENTARIADO: MARIA ILDETE ROCHA Vistos. 1. INTIME-SE a 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar aos autos, as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 2. Nos termos do 

provimento nº 56/2016 – CNJ, deverá a parte autora trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços Compartilhados. 3. 

CITE-SE para os termos do inventário todos herdeiros para se 

manifestarem acerca das primeiras declarações. 4. Concluídas referidas 

citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o feito 

aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que 

as partes possam dizer sobre as primeiras declarações. 5. Superado os 

prazos encimado, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações das 

partes interessadas quanto às primeiras declarações. 6. Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos valores, 

DETERMINO a lavratura do termo de últimas declarações (CPC, art. 636), 

intimando-se o inventariante para prestá-las com o plano de partilha, caso 

haja este último. 7. Após, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 

637). 8. Se concordes, ao cálculo do tributo e digam todas as partes, em 

05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). 9. Por 

fim, consigno que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de 

dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, 

desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 10. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002149-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (REU)

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA 

REMESSA DE MANDADO VIA PJE À OUTRA COMARCA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando a expedição de Mandado citação a ser 

oportunamente remetido diretamente via PJE à Central de Mandados da 

comarca indicada para cumprimento de sua finalidade. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 09 de 

março de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001829-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZANGELA VICENTE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEILA MARIA RONDON BARBOSA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

01/06/2020 as 15:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 163708 Nr: 977-06.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A, EMPRESA 

ADRIANA DARC DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735 OAB/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:17.314 CE

 Autos do Processo de código n. 163708.

Vistos.

1. Conforme certificado às fls. 141/141-verso o requerido HSBC BANK 

requereu cadastramento de novo patrono através de substabelecimento 

com reserva de poderes e exclusividade para recebimento de intimações 

(fls. 113), contudo, não houve o cadastramento do advogado no Sistema 

Apolo.

2. Requer, portanto, o requerido HSBC BANK que o juízo declare nulos 

todos os atos processuais ocorridos após a sentença prolatada às fls. 

122/125.

3. Ante ao exposto, sem mais delongas, é o que preceitua o § 5º do art. 

272 do CPC/2015:

 “Art. 272. (...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações 

dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o 

seu desatendimento implicará nulidade.”

 4. Compulsando os autos, verifico que o fl. 113 o advogado Dr. Anastácio 

Marinho substabeleceu a procuração com reserva de poderes ao 

advogado Dr. Wilson Sales Belchior, contudo, com exclusividade para 

recebimento de intimações.

 5. Como se denota da certidão do gestor judiciário (fls. 141/141-verso) 

não houve cadastramento do advogado nos autos e o requerido HSBC 

BANK não foi intimado a respeito da sentença exarada às fls. 122/125.

6. Assim, a nulidade dos atos processuais ocorridos após a sentença é 

medida que se impõe.

 7. Por todo o exposto, DECLARO NULOS todos os atos processuais 

realizados após a sentença de fls. 122/125, por conseguinte, DETERMINO 

a intimação das partes sobre o teor da referida sentença com a 

consequente reabertura do prazo recursal.

 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 164064 Nr: 1277-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETH REIS CALÇADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DIAS DE CARVALHO, JOSE 

FERREIRA DA SILVA, EDINEY HENRIQUE LEITE, NELSON DO ESPIRITO 

SANTO ANDRADE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 Autos do Processo de Código n. 164064.

Vistos.

1. Visto que a sentença já transitou em julgado, conforme certificado às 

fls. 87, sob o manto da coisa julgada material não há mais que se discutir 

sobre o mérito demanda.

2. O juízo, às fls. 882/883 e fls. 1.022/1.022-verso, já determinou a 

expedição de mandando de reintegração de posse do imóvel rural.

 3. Como bem salientado pelo juízo ad quem no acórdão de fls. 

1.169/1.173-v, a demanda diz respeito à ação possessória, sem nenhuma 

correlação com a ação reivindicatória em trâmite pela Justiça Federal da 

Subseção Judiciária de Cáceres/MT, o cumprimento de sentença tem por 

fim tão somente a reintegração da posse da parte autora no imóvel, sendo 

o direito da autora já exaustivamente discutido nestes autos.

4. Por todo exposto, em atenção à manifestação e ao laudo pericial juntado 

pela parte autora às fls. 1.175/1.183, CUMPRA-SE integralmente a decisão 

exarada às fls. 1.112/1.119, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 158454 Nr: 6192-94.2013.811.0006

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDE KELLY NOVARC RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 158454.

Vistos.

1. Pugna a parte autora, às fls. 66/70, pela retificação de sua certidão de 

nascimento, visto que o Cartório de Registro Civil da Comarca de Mirassol 

D’ Oeste/MT se equivocou ao fazer constar em seu novo registro o nome 

de sua avó materna como “Luiza Martins Novakc” no lugar de “Luzia 

Martins Novakc”. Pugna também pela retificação das certidões de 

nascimento de suas filhas fazendo constar na filiação o seu novo nome 

“Kelly Novakc Rodrigues”.

 2. Em atenção à manifestação da parte autora, tendo em vista que a nova 

certidão de nascimento constante à fl. 59 consta nome de sua avó 

materna de forma equivocada em relação à certidão de nascimento original 

constante à fl. 17, DETERMINO nova expedição de mandado de retificação 

ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, para que 

promova a retificação do nome da avó materna da parte autora, devendo 

constar como “Luzia Martins Novakc”, observando-se também os 

comandos da sentença exarada às fls. 51/52.

 3. Por outro lado, INDEFIRO o pleito para retificação da certidão de 

nascimento de suas filhas, visto que não compuseram o polo ativo da 

demanda, conforme sentença de fls. 51/52 já transitada em julgado, 

devendo, para tanto, a autora ajuizar ação autônoma representando o 

interesse das filhas menores.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 176263 Nr: 10830-39.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MASSAD DE BRITO - 

OAB:25.302/MT, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:OAB/DF 

2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DELIMA - OAB:15.118/DF

 Autos do Processo de código n. 176263.

Vistos.

1. Antes de deliberar acerca da liberação dos valores dos honorários 

periciais (fls. 874/875), INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito do laudo pericial e 

manifestação do assistente técnico indicado pela parte requerida.

2. Decorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O, 

JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - OAB:23876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:, 

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, MAITÊ CAROLINE 

OLIVEIRA DE MELLO - OAB:17461, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - 

OAB:9714-B, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - OAB:9714B

 Autos do Processo Código nº 1943.

Vistos.

1. Em análise às fls. 1.148 verifico que a parte requerida visa à 

reconsideração da decisão prolatada às fls. 1.128/1.130 que rejeitou a 

exceção de pré-executividade em que pretendia, em apertada síntese, a 

nulidade de atos processuais sob o argumento da falta de intimação, o que 

foi rebatido na referida decisão.

2. Às fls. 1.149/1.157 apresentou cópia do agravo de instrumento 

interposto.

3. Em que pese às alegações da parte requerida, entendo que todos os 

fatos e argumentos trazidos à baila já foram apreciados e rebatidos na 

decisão atacada, sendo estes, pelo menos na análise deste juízo, 

incapazes de levar à modificação de decisão.

4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a 

decisão de fls. 1.128/1.130 em todos os seus termos.

5. No mais, com o retorno dos autos da segunda instância, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de fls. 1.147/1.147-verso, providenciando e 

expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 02 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 Autos do Processo de Código nº 74076.

Vistos.

1. Ante a notícia do falecimento da exequente (fls. 271/277) comprovada 

pela certidão de óbito de fl. 278, INTIME-SE por meio eletrônico o advogado 

constituído para que promova a regularização do polo ativo da demanda.

 2. Para tanto, nos termos do art. 313, I, §§ 1º e 2º e art. 689, ambos do 
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CPC/2015, SUSPENDO o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para sua 

regularização, sob pena de arquivamento em caso de descumprimento.

 3. Cumprida a determinação acima, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 100064 Nr: 5156-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIK PAPELARIA LTDA, NEIVA KRUGER, FAVIO 

MACHADO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 100064

Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE quanto à integral liberação do dinheiro que se deu por 

meio do alvará eletrônico de fl. 167.

 2. Após, RETORNE CONCLUSO o feito para ulteriores deliberações.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

 Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 138888 Nr: 8423-65.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSM, AKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo Código n. 138888.

Vistos.

1. Visto que o juízo ad quem negou provimento ao recurso de apelação 

(fls. 181/184), CUMPRA-SE integralmente a sentença prolatada às fls. 

155/155-verso, promovendo o arquivamento do feito com as baixas e 

anotações ínsitas na CNGC.

Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 151379 Nr: 10216-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC, EMPRESA ADRIANA DARC 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/O, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:31084-A

 Autos do Processo de código n. 151379.

Vistos.

1. Visto que a parte requerida informou o pagamento dos emolumentos 

(fls. 152/153), OFICIE-SE o Cartório do 3º Ofício desta Comarca, para que 

cumpra a ordem de cancelamento do protesto realizado em nome da parte 

autora, encaminhando-se cópia da sentença de fls. 125/127-verso.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 05 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132432 Nr: 1193-69.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RODRIGUES DE CALVÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL S A SEGUROS E PREVIDÊNCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:14808B

 Autos do Processo de Código nº. 132432

Sentença de Extinção.

Vistos.

1. Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por 

HÉLIO RODRIGUES DE CALVÁRIO em face de MONGREAL S/A SEGUROS 

E PREVIDÊNCIAS, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Após o processamento da execução e intimação a Requerida informou 

o pagamento da dívida juntando comprovante de depósito às fls. 44/45.

3. Havendo excesso no valor depositado e remessa do feito à contadoria 

judicial (fl. 102), o valor em excesso foi restituído a Requerida, conforme 

decisão de fl. 114 e alvará judicial de fl. 123.

4. Intimado a se manifestar, o exequente nada pugnou.

 É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

5. Conforme se extrai dos autos, visto que a dívida satisfeita pela parte 

executada conforme comprovação de fls. 44/45, tenho por satisfeita a 

obrigação.

6. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução, com 

fundamento no art. 924, II do CPC/2015.

7. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intime-se.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 28 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70017 Nr: 7455-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECG, PNDS-M, ACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, 

TANIELLY PASTICK ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE ALVES DA SILVA - 

OAB:15888, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora com o fito de que no prazo 

de 15 (quinze) dias: I-Indique bens passiveis de penhora para a Expedição 

do Mandado de Penhora e Avaliação; II-Proceda ao recolhimento da taxa 

referente ao selo a ser utilizado em documento a ser expedido (certidão 

do teor da decisão inicial de pagamento).

Marco Antonio V. M. Rodriegues.

Matrícula: 37652

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51726 Nr: 1045-34.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO FREITAS POLEGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 CERTIDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO

IMPULSIONAMENTO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE
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IMPLEMENTAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Certifico que a sentença retro exarada transitou em julgado em 4/2/2020.

Com efeito impulsiono o processo, para intimar as partes integrantes da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade que, no prazo de 15 

dias, manifestem no feito acerca de eventual implementação do 

cumprimento de sentença (pagamento de honorários advocatícios - 10% 

sobre o valor da causa - vide fls. 79), pleiteando o que entender de direito, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178749 Nr: 1485-15.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE BELLOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 CERTIDÃO - TRÂNSITO EM JULGADO

IMPULSIONAMENTO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

IMPLEMENTAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Certifico que a sentença retro exarada transitou em julgado em 3/2/2020.

Com efeito impulsiono o processo, para intimar as partes integrantes da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade que, no prazo de 15 

dias, manifestem no feito acerca de eventual implementação do 

cumprimento de sentença, pleiteando o que entender de direito, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161808 Nr: 9603-48.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDMILA POQUIVIQUI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:24.495/B, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON JARDIM FREIRE 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6.611 MS, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

Analisando os autos verifica-se que a sentença retro exarada transitou 

em julgado.

 Com efeito impulsiono o feito para intimar as partes integrantes da lide, na 

pessoa de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo de 15 

dias, manifestem no processo, requerendo o que entenderem de direito, 

sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 176186 Nr: 10768-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULA MOREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, EDUARDO JARDIM FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:178154 - RJ, MARCELA ALVES BARBOZA - OAB:144264 - 

OAB/RJ, RODRIGO SCOPEL - OAB:40.004/RS

 (...)17. Por todo o exposto, DETERMINO novamente a remessa dos autos 

à contadoria judicial para realização de novo cálculo levando-se em 

consideração os apontamentos feitos nesta decisão. 18. Com a realização 

do cálculo, nos termos dos art. 9º e 10 do CPC/2015, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos o 

que entender pertinente, sob pena de concordância tácita dos cálculos 

judiciais. 19. Decorrido o prazo acima, havendo ou não manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para 

ulteriores deliberações. 20. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 09 de março de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 4420-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURO JORGE DA CUNHA FILHO, ALEX 

ROSA JORGE DA CUNHA, PEDRO FRANCISCO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE GONÇALVES DOS SANTOS, 

GILSON FERREIRA DA ROCHA, AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, AILTON 

BERNARDES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, GILSON 

VIEIRA BARBOSA, HELIO BERNARDO DE SANTOS, ONOFRE GONÇALVES 

DE LIMA, DAVID ALEXANDRE DE LIMA, LUCIENE DA SILVA LIMA, DIMAS 

DA SILVA COSTA, JOSE EUGENIO FILHO, MILTON ALVES DE LIMA, 

DORACI GONÇALVES SOUZA ROCHA, JOSE VELOZO FILHO, DANERSON 

PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066, 

ISADORA QUINTÃO TAVARES - OAB:23059, JANA BORGES 

VENARUSSO - OAB:19933, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684, THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - OAB:27.311/O

 Autos do Processo de código n. 167687.

Vistos.

1. Tendo em vista que o acórdão juntado às fls. 441/455-verso deu 

provimento ao recurso de apelação anulando a sentença de extinção de 

fls. 424//424-verso e determinou a citação por edital dos requeridos que 

ainda não foram citados, EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para citação dos requeridos: AMARILDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, HÉLIO BERNARDO DE SANTOS E DORACI 

GONÇALVES SOUZA ROCHA, seguindo-se à risca as formalidades do art. 

257 do CPC/2015, consignando-se as advertências do despacho inicial.

2. Transcorrido o prazo acima sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3. Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

CPC/2015 NOMEIO como curadora especial da parte requerida a 

Defensoria Pública desta comarca que deverá ser intimada pessoalmente 

da nomeação com o encaminhamento dos autos.

4. Na sequência, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar o que entender pertinente.

5. Caso transcorrido “in albis” o prazo fixado, INTIME-SE pessoalmente 

para, no mesmo prazo manifestar-se, sob pena de extinção.

6. Decorrido este último, CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS 

CONCLUSOS para demais deliberações.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 09 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6076 Nr: 451-98.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BATISTA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI CARLOS DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

JULIANO ROSSI - OAB:5498/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO DAUFENBACH 

- OAB:5.325

 Autos do Processo Código nº 6076.

Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SETENÇA ajuizada por 

WILTON BATISTA MIRANDA em face de OSNI CARLOS DE CARVALHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em atenção à manifestação do exequente de fls. 386/387 informando da 

existência de penhora no rosto dos autos de n.º 199736.00.000557-7 em 

trâmite pela Primeira Vara da Justiça Federal de Cuiabá/MT (fls. 277) 

datada de 21/01/2000 e tendo em vista que a presente execução já se 

arrasta desde o ano de 1998 sem o seu deslinde, DETERMINO a 

suspensão destes autos pelo prazo de 01 (um) ano, com a consequente 

suspensão do prazo prescricional da dívida, nos termos do art. 921, III do 

CPC/2015 e remessa ao arquivo provisório.

 3. Findo o prazo, terá início a contagem da prescrição intercorrente, que 

ocorrerá em 09 de março de 2021, quando deverão ser as partes 

intimadas nos termos dos §§ 4º e 5º, do artigo 921 do CPC/2015.

4. Por fim, RETORNE CONCLUSO o feito para demais deliberações.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 09 de março de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6736 Nr: 473-59.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CASTELA, IVONE 

CASTELA CARDOSO, ROSANE MABEL GOMES PROENÇA CASTELA, 

LUCÍDIO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE INTERESSADA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte interessada, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 269/271) o 

feito foi desarquivado e encontra-se disponível em cartório para 

vista/carga da parte.

 Outrossim cumpre informar a parte interessada que caso nada seja 

requerido, no prazo de 15 dias, o processo será remetido/devolvido ao 

arquivo.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000862-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUENY MARQUES GARCETE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Nos termos 

do art. 203, §4° do Código de Processo Civil. Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, 

no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

visando o cumprimento do Mandado a ser oportunamente expedido. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 10 

de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000818-36.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação concentrada Designada Para o dia 03 de Abril de 2020 as 

08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de 

que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Na data aprazada haverá perito nomeado para realização 

da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, 

sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas. Cáceres, 10 de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006620-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000523-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA GOMES NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seu(s) Advogado(s), para comparecer(em) na sessão de 

conciliação/audiência concentrada para o dia 17/04/2020 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8:00 horas. Na data aprazada 

haverá perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Cáceres, 10 de 

março de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-38.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 
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termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seu Advogado, para comparecer na audiência de Conciliação 

Designada Para o dia AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

08/06/2020 13:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE CÁCERES, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 10 de março de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. B. (AUTOR(A))

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

J. G. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA PAIXAO ALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA 

Processo: 1000263-19.2020.8.11.0006. AUTOR(A): LUCINEIA RODRIGUES 

DE SOUZA, A. S. B., J. G. S. B. REU: VANESSA PAIXAO ALVES Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada para o dia 08/06/2020 17:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES-MT "CEJUSC", 

ficando advertidos de que a ausência injustificada implicará atentado à 

dignidade da justiça, sujeito a multa. Cáceres, 10 de março de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO APARECIDO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO O expediente possui a 

finalidade intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação. Cáceres/MT, 18 de agosto de 2017. Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário Processo n.: 1003379-38.2017.8.11.0006 – 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cáceres/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003379-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO APARECIDO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Nos termos do 

art. 1010, §1º. da Lei no 13.105/2015, impulsiono os autos para intimar a 

parte apelada, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo legal, apresente Contrarrazões à Apelação interposta. Cáceres, 10 

de março de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000988-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE MATOS LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE 

URGENCIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS OAB - RS28992 

(ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000988-13.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDER DE MATOS LUZ REU: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E 

SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA Segundo certificado no id. Num. 

29966369 a gravação dos depoimentos colhidos na audiência anterior 

restou prejudicado em razão de problemas técnicos do programa utilizado. 

Assim, faz-se necessário à repetição do ato, o que assim delibero para 

renovação na próxima audiência já agendada. Acaso o Autor não consiga 

manter contato para comunicação e comparecimento da testemunha já 

ouvida, durante a audiência será deliberado pelo agendamento de nova 

data. Intimem-se. Caceres, 10 de março de 2020. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148845 Nr: 7403-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - 

OAB:, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia Alvares 

de Oliveira - OAB:20.479

 Vistos e etc.

Embora o Credor venha demonstrado desídia em realizar pesquisas de 

bens, defiro por mais uma vez o pedido de penhora via Bacenjud.

Com a juntada do resultado, a requerente deve se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, indicando outras medidas que achar pertinente para 

satisfação da dívida, inclusive esclareça quanto ao interesse na 

averbação de indisponibilidade de bens no âmbito nacional através do 

sistema CENIB (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional).

No mesmo prazo, deverá diligenciar no Cartório de Registro de Imóveis em 

busca e bens passíveis de penhora e/ou comprovar que promoveu outras 

diligências em buscas de bens penhoráveis.

 Após o decurso do prazo, novamente conclusos.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149581 Nr: 8249-22.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISLENE C. BENEVIDES DE 

OLIVEIRA-ME(DROGARIA EMPA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc... Na última manifestação (fls.54/55), o credor requereu a 

constrição de valores via diligência no sistema BACENJUD em face do 

representante/proprietário da empresa devedora. É pacificado na doutrina 

e jurisprudência que a pessoa física titular da firma individual ou micro - 

empresa responde com todos os seus bens pelos débitos contraídos na 

atividade empresarial. ... Assim, diante de tais considerações, vemos que 

nenhum óbice há para a consecução do pedido, motivo pelo qual é 

possível a indisponibilidade de recursos financeiros do devedor Arislene 

C. Benevides de Oliveira até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 

854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a 

tornar indisponíveis recursos financeiros do devedor, deverá este ser 

intimado pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do devedor, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Por fim, defiro a inclusão do nome da devedora 

nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida relativa a presente 

ação (art. 782, §3º, CPC). Expeça-se o necessário para averbação pelo 

sistema SERASAJUD. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 48052 Nr: 5254-80.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR ALVES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e etc. Compulsando os autos, verifico que ainda não foram 

realizadas as diligências requeridas pelo exequente, logo, entendo 

pertinente os pedidos para a satisfação do crédito. Assim, DEFIRO a 

indisponibilidade de recursos financeiros da devedora até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

da executada, intime-a pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC). Defiro, ainda, a busca de veículos pelo 

sistema RENAJUD. Segue anexo o resultado da pesquisa. Por outro lado, 

caso as diligências sejam frustradas (com resultado negativo ou 

insuficiente), deverá o Credor indicar bens passíveis de penhora, 

requerendo o que entender pertinente para satisfação de seu crédito, sem 

prejuízo de defesa da parte nos termos acima. ... Partindo-se da 

possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo adequado o 

requerimento deduzido pelo Exequente, no que tange ao pedido de 

INFOJUD. Segue anexo os resultados. Manifeste-se o credor no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender pertinente. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 219741 Nr: 6984-09.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Isto posto, dou provimento aos embargos para reconhecer erro na 

interpretação dos fatos. Por outro lado, mantenho o acolhimento da 

preliminar arguida ante o decurso do lapso prescricional e a inexistência 

nos autos de qualquer elemento de prova capaz de evidenciar a 

interrupção do referido prazo, impõe-se a extinção do processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil c/c art. 205 e 2.025 do Código Civil.Em razão da 

sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85,§2º do CPC, ficando suspensa 

sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §§ 

2º, 3º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.Após o decurso do prazo recursal, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141659 Nr: 11397-75.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMARA DE GODOY, MABY-MECÂNICA E 

AUTO PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc. Em fls. 130132 o exequente requereu a averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, pesquisa via BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, bem como suspensão da CNH, passaporte e 

Cartões de Crédito dos requeridos. Primeiramente, tendo em vista que já 

faz muito tempos desde as últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, 

entendo pertinente nova pesquisa. Sendo assim, DEFIRO a 

indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até o limite do saldo 

devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. ... 

Manifeste-se a parte exequente em 15 (quinze) dias sobre os resultados 

do BACENJUD e RENAJUD, requerendo o que entender pertinente. Quanto 

ao pedido de INFOJUD, estabelece o art. 139, IV do Código de Processo 

Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária; Partindo-se da possibilidade 

insculpida no dispositivo acima, reputo adequado o requerimento deduzido 

pelo exequente, na medida em que algumas diligências já foram realizadas, 

sem que qualquer delas tenha surtido o efeito esperado, qual seja, a 

localização de bens para a penhora. Portanto, delibero pela requisição de 

informações patrimoniais da devedora junto ao sistema INFOJUD. Segue 

em anexo o resultado da pesquisa. Por fim, assiste razão aos argumentos 

apresentados pela Defensoria Pública, no que tange aos pedidos de 

suspensão dos Cartões de Crédito, passporte e CNH dos executados, 

pois somente cabível, quando esgotadas às diligências para localização 

de bens. No caso, o Credor sequer demonstrou ter realizado uma única 

diligência. Assim, fica indeferido o pedido. Proceda-se a expedição do 

necessário para anotação do nome da requerida no cadastro de serasa 

via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3°.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173037 Nr: 8518-90.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

No que tange aos pedidos formulados pelo requerente são medidas 

excepcionais, e por mais que estas encontrem amparo no Código de 

Processo Civil em artigo 139, que preconiza:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

 (...)

(…) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 

ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Devem ser aplicadas de forma ponderada, devendo o devendo o 

Magistrado sopesar a proporcionalidade e a efetividade da medida 

requerida a fim de que não ocorram excessos que podem acarretar em 

prejuízos.

 Deste modo, considero que a aplicação de medidas atípicas, ainda que 

amparadas pelo dispositivo em comento, deve se dar de forma cautelosa e 

somente após o esgotamento dos meios tradicionais comumente levados a 

efeito em busca da satisfação do crédito exequendo.

 É certo que medidas como a requerida nos autos (suspensão CNH e 

bloqueio de cartões de crédito) de cunho coercitivo, tem o condão de 

pressionar o devedor para que cumpra com a sua obrigação. De outro 

lado, não se pode descartar a necessidade de que, além do nítido caráter 

coercitivo, a medida tenha efetividade de alcançar o direito almejado.

 Dada a excepcionalidade, deve ser deferida após esgotadas às 

diligências. Além disso, deve oportunizar o contraditório, o que fica desde 

já postergada a análise após a intimação do Devedor.

Com relação ao pedido de novas pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, por ora DEFIRO apenas a pesquisa nos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD. Reputo estas como pertinentes pelo lapso temporal 

das pesquisas realizadas.

 Intime a exequente para que manifeste-se quanto aos resultados no 

prazo de 15 dias, informando demais medidas que acreditar ser pertinente.

Intime o Requerido para manifestar sobre o pedido de fls. 88/90, nos 

termos do art. 9º do CPC, no prazo de 15 dias.

Após, retorne concluso.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 56827 Nr: 3341-29.2006.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3.056 MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 ... Com efeito, considerando que o prazo prescricional à incidir na espécie 

é de 05 anos e que o termo inicial do prazo deve ser estabelecido no dia 

05 de julho de 2014 certo é que no dia 04 de julho de 2019 a prescrição se 

aperfeiçoou, mormente por ter o processo permanecido em arquivo 

provisório, sem qualquer providência da parte exequente, a qual só voltou 

a se manifestar no processo após a provocação do Juízo no ano de 2019. 

Impende destacar que tal matéria foi pacificada no Superior Tribunal de 

Justiça, com a conclusão de que a paralisação do processo executivo por 

desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito 

material vindicado, configura a prescrição intercorrente. É o que se extrai 

no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido 

no REsp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou: ... Isto posto, 

concluo pelo reconhecimento da prescrição no caso em análise, devendo 

então a execução ser extinta na forma da lei adjetiva. É como decido! Ante 

o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e nos termos do 

art. 924, V do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. 

Custas já recolhidas. Intime-se. Havendo o decurso do prazo recursal, 

certifique.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141028 Nr: 10688-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDE GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, KYMBERLI LUAINE LUZ - OAB:25.575

 Acolho o pedido de fls. 254. Arquive-se, sem baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183596 Nr: 4409-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAESPE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 

SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL-FAESPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:14954

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

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, 

JANAINA POLLA REINHEIMER - OAB:MT/14497

 ... Por fim, passo a analise do pedido de concessão da tutela de urgência 

cautelar de arresto. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (artigo 

301 do CPC). Contudo, na hipótese, ausentes os pressupostos 

necessários para deferimento da medida. Em que pese a alegação de 

risco ao resultado útil do processo alegado pela demandante, não há nos 

autos qualquer elemento a evidenciar o suposto perigo de dano 

consubstanciado na ausência de pagamento de eventual obrigação, 

porquanto não há prova de dissipação do patrimônio da ré. Ademais, ainda 

que supostamente tiver sido indiciado para apuração de qualquer ato, o 

fato de estar supostamente respondendo à outra demanda nesse 

contexto, por si só, não tem qualquer vinculação não configura qualquer 

perigo de dano. Desta feita, não há qualquer prova de que haverá 

dilapidação do patrimônio. Além disso, trata-se de patrimônio público, 

porquanto, quaisquer medidas a serem adotadas devem observar os 

princípios que regem a administração pública, dentre eles, a publicidade e 

o princípio da supremacia do interesse público, porquanto, dada a cautela 

necessária, uma medida provisória não pode ser deferida mediante 

simples afirmações desmunidas de provas. Ao teor do exposto, indefiro a 

tutela de urgência requerida. Aguarde-se o cumprimento e devolução da 

carta precatória, atentando-se a parte ré quanto aos comandos do Juízo 

Deprecado. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149560 Nr: 8228-46.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA CEBALHO DA CUNHA, ESPÓLIO DE ROSA 

CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA CEBALHO DA CUNHA, FRANCO 

VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA, GABRIELA DE ARAUJO LIMA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos e etc.

Avoco o feito a fim de sanar omissão na descisão de fls. 515/519, mais 

especificamente quanto a ausência de definição do horário da audiência, 

ficando complementada para esclarecer que a mesma será realizada às 

14h00min no dia 20/05/2020.

No mais, cumpra-se conforme retro exarado.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 42 de 995



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150937 Nr: 9743-19.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA, V A GOUVEIA - 

FRICACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, retirar o Edital de Intimação para publicação. Bem como, 

comprovara publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184992 Nr: 5227-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FH GRAMULHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, Marcio R A Jose Galharde ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, retirar o Edital de Intimação para publicação. Bem com 

comprovar a publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196447 Nr: 1347-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT , MASSA FALIDA DE SANTOS GARCIA COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA-ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MISKO DA SILVA ROSA - 

OAB:93063, MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - OAB:18834, 

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:, JAIR 

CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764 - A, VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA - OAB:10044/MT

 JULGO IMPROCEDENTE a ação cautelar de nº 1347-14.2016.811.0006, 

considerando o resultado do mérito, haja vista ter restado demonstrada a 

existência do débito e, portanto, a legalidade do protesto. Por 

consequência, REVOGO imediatamente liminar concedida às fls. 27/28 da 

ação cautelar. Fica a parte Autora condenada ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, em 20 % sobre da 

causa atribuído em cada lide, devendo ser rateado entre os Advogados 

dos Requeridos. Sendo reconhecida a litigância de má-fé, fica a parte 

autora ainda condenada ao pagamento de multa de 10 % (dez por cento) 

sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, cujo valor 

deverá ser revertido para a Requerida Massa Falida Santos Garcia e 

Comércio de Veículos Ltda-MT.OFICIE IMEDIATAMENTE ao Cartório do 

Terceiro Ofício da Comarca de Cáceres a fim de que restabeleça o 

protesto com protocolo nº 156822, revigorando seus respectivos efeitos. 

Instrua o ofício com cópia desta decisão e dos documentos acostados às 

fls. 06 e fls. 37/38 da ação cautelar. Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, intimem as partes para manifestaram quanto o interesse na 

execução das verbas de sucumbência, assim como a Autora para que 

indique conta bancária para levantamento do valor depositado a título de 

caução (fls. 31/33 e 36), no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198591 Nr: 2626-35.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT , MASSA FALIDA DE SANTOS GARCIA COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA-ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS 

JUNQUEIRA - OAB:175803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B

 Certifico e dou fé que a sentença de fls. 209/213 transitou em julgado sem 

interposição de recurso. Razão pela qual, INTIMO as partes para 

manifestaram quanto o interesse na execução das verbas de 

sucumbência, assim como a Autora para que indique conta bancária para 

levantamento do valor depositado a título de caução (fls. 31/33 e 36), no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58275 Nr: 4621-35.2006.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ESTACIO PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, Joseli Silva Giron Barbosa - OAB:102409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO DA 

SILVA - OAB:18.725-0

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na 

Comarca de Botucatu/ SP e Cuiabá/MT. Bem como para tomar 

conhecimento do ofício do Indea com a informação que o saldo de bovinos 

encontra-se (zerado)na propriedade Fazenda Califórnia, localizada no 

Porto Esperidião.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 6665-27.2006.811.0006

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA ALVES COSTA, SEBASTIÃO SABINO 

FILHO, CESAR AUGUSTO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PIGATTO CORREIA, FRANCISCO 

PIGATTO NETO, LUCILE DISENHA PIGATTO, ESPOLIO DE ANTONIO ILSON 

PIGATTO, LUIZ CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6.197, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:MT 6.735, MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:21680/O

 O processo retornou concluso para sentença.

Novamente ao fazer minucioso estudo dos mapas apresentados pelo 

Perito, concluo da necessidade de retificação/complementação.

A lide retrata duas arrematações e a existência de três comunheiros 

atualmente.

Segundo decisões proferidas, os compromissários compradores foram 

admitidos como litisconsortes litisconsorciais e tiveram o título decorrente 

da segunda arrematação admitidos na condição de comunheiros.

Como não existe instrumento jurídico apto para transferência da 

propriedade na primeira arrematação , mas mero direito obrigacional, a 

divisão da primeira arrematação deve ser instrumentalizada em nome da 

Arrematante, e posteriormente, esta, deverá lavrar instrumento jurídico 

apto para transferir a propriedade para os compradores.

Sob tal desiderato, o novo laudo pericial/memorial deve ser retificado para 

que seja retratado separadamente a área que constitui a primeira 

arrematação e a área que constitui a segunda arrematação.
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Ressalto que o primeiro laudo realizado às fls. 289/313 e 

aditado/complementado às fls. 339/367 não deve ser homologado por 

apresentar descrição de divisão de áreas entre Sebastião Sabino Filho e 

Cesar Augusto Araújo sem qualquer documento nos autos que a respalde.

Da mesma forma o laudo de fls. 385/394 impossibilita este juízo homologar 

por fazer a junção das duas arrematações numa única área, como se 

decorressem de um único ato jurídico, quando na verdade são dois - 

arrematações separadas.

Do exposto, determino a intimação do Perito para elabore novos memorias 

descritos/mapas, devendo especificar qual a área arrematada em cada 

arrematação, com individualização de cada matrícula.

Fixo prazo de 05 dias.

Com a juntada, nos termos do art. 9º e 10º do CPC, manifestem as partes, 

no mesmo prazo, e em seguida, retorne concluso para sentença.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76156 Nr: 2861-80.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCINEIDE DE GOIS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LIMITADA, MAURELIO DE LIMA BATISTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Pereira da Silva - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, 

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A, ANTONIO AUGUSTO 

DA CUNHA CROSARA - OAB:11056, ELAINE CRISTINA FERREIRA 

SANCHES - OAB:, Norma sueli de caires galindo - OAB:6524-b, 

PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430/MT, PATRICIA 

ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10430

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de conciliação agendada 09/06/2020, às 

14horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148493 Nr: 6990-89.2012.811.0006

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVARISTO SEBASTIÃO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos etc.

 Considerando que a vistoria in loco realizada por oficial de justiça cujo 

laudo consta nas fls. 61/66 foi realizada no ano de 2013 há quase 07 

anos;

Considerando também que durante a audiência de instrução as 

testemunhas foram questionadas acerca das informações dos mapas 

apresentados pelo réu nas fls. 132/133;

Considerando que há divergências entre o mapa elaborado pelo oficial de 

justiça e os mapas apresentados pela parte, crendo ainda que existe a 

possibilidade de que entre o ano de 2013, a data da audiência e e os 

tempos atuais possa ter havido alteração ou surgimento de 

estradas/acessos, hei por bem CONVERTER O JULGAMENTO EM 

DILIGÊNCIA, a fim de que seja adotada a seguinte providência:

- que seja realizado novo trabalho de vistoria in loco por oficial de justiça 

na mesma área identificada no laudo de fls. 61/66 a fim de que sejam 

produzidas informações atualizadas segundo os parâmetros contidos no 

citado laudo, ou seja, que o oficial de justiça busque averiguar se as 

estradas/acessos, bem como divisão dos lotes/áreas constam da mesma 

forma daquela reproduzida no desenho contido na fls. 63, se está tal como 

demonstrado pela parte ré nas fls. 132/133 ou ainda se está de maneira 

diversa.

 Enfim, deverá o oficial de justiça produzir subsídios ao Juízo no sentido de 

que seja compreendido o cenário atualizado dos lotes e estradas, 

notadamente e imprescindivelmente que seja ilustrada qual ou quais 

estradas ou acessos permitem ao autor chegar ao seu imóvel. Mais do 

que isso, deverá o oficial de justiça demonstrar se existem nos arredores 

do imóvel ocupado pelo autor alguma estrada de uso comum por meio da 

qual seja possível abrir um corredor de acesso direto ao dito imóvel sem 

que para isso seja necessário “cortar” o imóvel do réu ou de terceiros.

 Anoto o prazo de 30 (trinta) dias para a produção do laudo.

 Vindo aos autos a informação, intimem-se as partes para que dele tomem 

conhecimento e se manifestem, no prazo de 15 dias.

Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157052 Nr: 4810-66.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON SANCHEZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

decorreu o prazo solicitado às fls.108.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148845 Nr: 7403-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - 

OAB:, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia Alvares 

de Oliveira - OAB:20.479

 Certifico e dou fé que, nesta data, compareceu a parte executada, Sr. 

Norival de Souza, portador do Rg nº 2797432-4, momento em que efetuei 

sua intimação acerca do bloqueio realizado às fls. 149/150. Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 4165-56.2004.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ ANZOLIN, PATRICIA CAMARGO 

ANZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, LINNET MENDES DANTAS - OAB:18.292/MT, RODRIGO 

NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057

 INTIMAÇÃO do Advogado, Dr., JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO

, para promover a devolução dos autos acima indicados, no prazo de 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 171697 Nr: 7549-75.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, CANOPUS - 

DISVECO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOÃO 
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TRANCHESI JUNIOR - OAB:58730, José Paulo Moutinho Filho - 

OAB:58739

 ... Diante do exposto e nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil: - JULGO IMPROCEDENTE o pedido de rescisão do contrato 

fundamentado nas hipóteses do art. 18 da Lei 8.078/90, por restar 

demonstrado pela prova, notadamente a pericial, que o bem não apresenta 

vícios de qualidade ou quantidade que tornem impróprios ou inadequados 

ao consumo; - Pelas razões e fundamentos descritos na fundamentação, 

mantenho os efeitos da tutela concedida e deferida às fls. 105/109; - Julgo 

improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais 

formulados pela Autora; - Julgo improcedente o pedido de abatimento- 

indenização formulada pela Requerida Disveco Ltda nos itens 77 a 82 da 

contestação de fls. 124/145. Condeno a Autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa (fls. 259/260 – definido no 

incidente de impugnação com código nº 183799), nos termos do art. 

85,§2º do CPC. Com fulcro no art. 129, parágrafo único, do CPC, condeno 

a Requerida Disveco LTDA ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios no importe de 15% sobre o valor arbitrado no parágrafo 

anterior em favor da Denunciada Toyota do Brasil LTDA. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194710 Nr: 343-39.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDA CRISTO BRANQUINHO, ESPOLIO DE ANA 

ARDAIA CRISTO, BRUNO CRISTO BRANQUINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A, GENERAL MOTORS 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:109367-RJ, BARBARA MARIA 

LIMA PEREIRA - OAB:22212, JÚLIO CESAR GOULART LANES - 

OAB:13.329-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA , 

para apresentar as alegações finais, no prazo de 15 (quinze)dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 50296 Nr: 7422-55.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON VIEGAS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODILON VIEGAS MUNIZ - 

OAB:962

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido formulado pelo exequente pugnando pela intimação do 

administrador provisório dos bens do Espólio do de cujus.

Analisando os autos verifico que o executado faleceu em 31/07/2015, 

sendo que este já havia sido citado no presente feito em 15/03/2006, 

conforme fls. 22-v.

Sendo assim, é perfeitamente cabível o pedido de redirecionamento da 

Execução Fiscal contra o Espólio do de cujus, quando o falecimento deste 

ocorreu após sua citação nos autos.

Nessa toada:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO 

DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - ESPÓLIO. 

INVIABILIDADE - APELO DESPROVIDO . 1. O redirecionamento da 

execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou 

do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação. 2. Recurso 

desprovido. (Ap 145146/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).

Conforme inteligência dos arts. 613 e 614 do CPC, o espólio será 

representado por seu administrador provisório até que o inventariante 

preste o compromisso.

Nesse sentido, e observada a ordem prevista no art. 1.797 do Código Civil, 

assiste razão o pedido do exequente, sendo a viúva do de cujus a 

primeira pessoa na ordem prevista para atuar como administradora 

provisória do espólio.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) DEFIRO o redirecionamento da execução para o Espólio do de cujus, 

devendo a Secretaria da Vara promover a alteração da etiqueta na capa 

dos autos;

b) Intime-se o Espólio, na pessoa de sua administradora provisória, no 

endereço indicado pela exequente nas fls. 124/126;

c) Após, conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140190 Nr: 9821-47.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES - 

MT contra JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, na qual o Exequente pugna 

pela extinção do feito em razão do parcelamento da dívida na via 

administrativa (fls. 41/42).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do CPC;

b) Sem honorários;

c) Custas para o Executado;

d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149410 Nr: 8060-44.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ BEZERRA MORON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos.

Apresentados os cálculos pela parte credora às fls. 107/114, com a 

anuência do ente executado conforme às fls. 120/124.

Verifica-se que os cálculos foram elaborados nos moldes da legislação 

aplicável aos débitos da Fazenda Pública, nos termos do entendimento 

firmado pelo STF no Tema 810 (ADIS 4357 e 4425), os quais merecem 

acolhida.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

32.735,05 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinco 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 29.759,14 e HONORÁRIOS: R$ 

2.975,14;

b) Expeça-se o precatório nos moldes da legislação vigente;

c) Cumpra-se na forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o 

qual dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 
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Grosso;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161203 Nr: 8996-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos.

Apresentados os cálculos pela exequente às fls. 203/215, a parte 

devedora manifestou pela concordância à fl. 218.

Verifica-se que os mesmos foram elaborados nos moldes da legislação 

aplicável aos débitos da Fazenda Pública, nos termos do entendimento 

firmado pelo STF no Tema 810 (ADIS 4357 e 4425), os quais merecem 

acolhida.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

33.023,06 (trinta e três mil e vinte e três reais e seis centavos), sendo o 

PRINCIPAL: R$ 30.020,96 e HONORÁRIOS: R$ 3.002,10;

b) Expeça-se o precatório nos moldes da legislação vigente;

c) Cumpra-se na forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o 

qual dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161244 Nr: 9035-32.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINA FATIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos.

Apresentados os cálculos pela exequente às fls. 210/228, a parte 

devedora manifestou pela concordância às fls. 231/233.

Verifica-se que os mesmos foram elaborados nos moldes da legislação 

aplicável aos débitos da Fazenda Pública, nos termos do entendimento 

firmado pelo STF no Tema 810 (ADIS 4357 e 4425), os quais merecem 

acolhida.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

28.953,08 (vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e oito 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 26.320,98 e HONORÁRIOS: R$ 

2.632,10;

b) Expeça-se o precatório nos moldes da legislação vigente;

c) Cumpra-se na forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o 

qual dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161520 Nr: 9311-63.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PIERONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos.

Apresentados os cálculos pela exequente às fls. 85/187, a parte 

devedora apresentou impugnação, alegando excesso na execução vez 

que incluiu períodos em que não laborou, quais sejam, os meses de janeiro 

e fevereiro/2010; fevereiro/2013; fevereiro/2014 e julho/2014.

Nesse contexto, o cálculo elaborado pela parte credora deve excluir os 

meses não trabalhados, vez que o adicional de insalubridade é devido 

quando em atividade.

De igual modo, verifica-se que os cálculos não foram elaborados nos 

moldes da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública, conforme 

sentença de fl. 84 e nos termos do entendimento firmado pelo STF no 

Tema 810 (ADIS 4357 e 4425), os quais não merecem acolhida.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intimar a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresentar nos autos nova planilha de cálculos devidamente corrigida, 

devendo ser elaborados nos termos da legislação aplicável aos débitos da 

Fazenda Pública (ADIs 4357 e 4425), considerando apenas os períodos 

efetivamente laborados, sob pena de indeferimento do pleito;

b) Com os novos cálculos, vistas ao Ente executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste;

c) Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165994 Nr: 3045-26.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

através de seus advogados, para que, no prazo de 05 dias, se manifeste 

acerca da petição de fls. 159 e cálculos de fls. 151/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171689 Nr: 7542-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAIMUNDO LOPES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721, SILMARA 

PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos.

Apresentados os cálculos pela parte credora, bem como renunciado o 

valor que excede ao limite de RPV os cálculos merecem acolhida.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

14.354,00 (quatorze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais);

b) Expeça-se o precatório nos moldes da legislação vigente;

c) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180027 Nr: 2275-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUCENILDO CABREIRA MIRANDA, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, na qual foram expedidos os 

Ofícios Requisitórios nºs 325/2017 e 326/2017 (fls. 83/84).

 Observa-se que nos termos da decisão que homologou os cálculos 

(fl.81), os honorários contratuais foram destacados do valor principal.

Conforme memorial de cálculos de fl. 82 o crédito principal é R$ 29.621,81 

e os honorários sucumbências R$ 2.962,18, totalizando o montante de R$ 

32.583,99.

 Ocorre que a sentença homologatória, separou o valor do honorário 

contratual, consistente no patamar de 20% sobre o valor principal, qual 

seja, R$ 5.924,36.

Em razão disso, expediu-se o Ofício Requisitório nº 325/2017 para 

pagamento do valor principal de R$ 23.697,45 e o Ofício Requisitório nº 

326/2017 para o pagamento dos honorários contratuais e sucumbências 

no valor de R$ 8.886,54 (R$ 5.924,36 + R$ 2.962,18).

 Sendo assim, os ofícios devem ser retificados, vez que os honorários 

contratuais são verbas acessórias a serem deduzidas do crédito principal 

- pelo próprio credor, motivo pelo qual retifico a dedução realizada na 

sentença homologatória de fls. 81, acarretando na revogação da decisão 

de fls. 108/108-verso.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos constam, chamo o feito à 

ordem e DECIDO:

a) RETIFICAR os itens “a” e “b” da decisão de fl. 81 para passar a constar: 

a) Indefiro o pleito do causídico para incluir os honorários contratuais no 

valor do seu crédito; b) Homologar os cálculos ora apresentados que 

apurou o valor total de R$ 32.583,99 (trinta e dois mil, quinhentos e oitenta 

e três reais e noventa e nove centavos), sendo o valor PRINCIPAL: R$ 

29.621,81 e HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS: R$ 2.962,18;

 b) REVOGAR a decisão de fls. 108/108-verso;

c) No mais, cumpra-se a decisão de fl. 81;

d) Cumpra-se com urgência, retificando os ofícios n.º 325 e 326/2017. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 225621 Nr: 11143-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO PIRELLI, SANDRA MARINA SEBALHO PIRELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, MARCELINA DE FATIMA 

BRAGA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a)A teor do art. 487, I, CPC, julgar procedentes os pedidos constantes da 

presente ação, para desconstituir totalmente o bloqueio do imóvel em 

questão efetivado nos autos da ação civil pública de n. 171877;b)Custas 

pelo vencido e honorários advocatícios a serem arcados pelo requerido, 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, 

I do CPC/15;c)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.d)Após o 

trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 6686 Nr: 388-73.1998.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LOPES FILHO, RUBENS DONIZETE ALVES 

DE OLIVEIRA, HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO 6º BATALHÃO DE POLÍCIA 

DE CÁCERES-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721, SILMARA 

PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende de homologação dos 

cálculos apresentados pela parte credora (fls. 606/616).

Observa-se que a Sentença (fl. 222) e o Acórdão (fl. 273) foram omissos 

acerca dos parâmetros para atualização dos, in casu os presentes 

cálculos não merecem acolhida, vez que não foram elaborados nos 

moldes da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública, nos termos 

do entendimento firmado pelo STF no Tema 810 (ADIS 4357 e 4425).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Remeter o feito à Contadoria do Juízo para atualização do cálculo 

acostado às fls. 611/616;

b) Com os novos cálculos, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias 

úteis se manifestarem sobre a atualização dos valores;

c) Após, voltem conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7708 Nr: 864-48.1997.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3691, ANA PAULA AMORIM SANTOS SILVA - 

OAB:20086, BRUNO CESAR MACIEL BRAGA - OAB:22521-D

 Vistos, etc.

Dos autos que as RPVs expedidas em favor dos credores (Ofícios nº 587 

e 586/2018 – fls. 497/498) e não foram liquidadas no prazo estabelecido 

no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Constata-se que as RPVs foram devidamente entregues ao ente 

executado, conforme se infere à fl. 498-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o 

RPV permanece nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 21.722,27 – fls. 

497/498) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao 

ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 57893 Nr: 4274-02.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARLOS SCHAWINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL 

REGIONAL DE CÁCERES/MT, SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE-ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, JOSUÉ AMBRÓSIO 

RIBEIRO - OAB:8784/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:a)ACOLHER a 

Exceção de Pré-Executividade, pelos fundamentos alhures;b)Remeter o 

feito à Contadoria do Juízo para a correta atualização dos cálculos;c)Com 

os novos cálculos, vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem;d)Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82504 Nr: 8968-43.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT, RAISSA MIRELLE DOS SANTOS - OAB:MT/23994/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que as RPVs expedidas em favor dos credores (Ofícios nº 831 

e 832/2017 – fls. 304/305) e não foram liquidadas no prazo estabelecido 

no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Constata-se que as RPVs foram devidamente entregues ao ente 

executado, conforme se infere à fl. 305-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, 

os RPVs permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 10.274,38 – fls. 

313/314) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao 

ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 896-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que as RPVs expedidas em favor dos credores (Ofícios nº 362 

e 363/2017 – fls. 241/242) e não foram liquidadas no prazo estabelecido 

no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Constata-se que as RPVs foram devidamente entregues ao ente 

executado, conforme se infere à fl. 245 e 256-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, 

os RPVs permanecem nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 7.503,22 – fls. 

252/253) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao 

ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 89380 Nr: 4680-18.2009.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ajuizada por RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, na qual há nos autos informação de pagamento em 

DUPLICIDADE da RPV.

Verifica-se que houve o sequestro de valores na conta de titularidade do 

Executado para pagamento (fls. 71/72), com a liberação integral do valor 

na conta indicada pelo credor, conforme Alvará Eletrônico (fl. 74), bem 

como o pagamento voluntário pelo devedor (fls. 75/78) que por sua vez 

requer a liberação do valor pago em duplicidade.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Assim, com a satisfação integral da obrigação, o feito deve ser extinto 

com resolução de mérito, devendo-se levantar o valor pago 

indevidamente, vez que em duplicidade.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

d) Levante-se o valor depositado nos autos em favor do Ente Executado 

na conta indicada na fl. 76;

e) Após, cumpridos todos os seus comandos e transitada em julgado, 

arquive-se o feito;

f) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 92570 Nr: 7683-78.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEI DE MORAES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wendell Henrique de Barros 

Nascimento - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que, revogada a Tutela Antecipada nos termos do Acórdão de 

fls. 258/263, a parte requerida pugna pela restituição dos valores pagos 

em sede de liminar (fls. 268/273).

O pleito não deve prosperar, vez que o segurado recebeu as parcelas de 

boa-fé, portanto, irrepetíveis, conforme julgados dos Tribunais Superiores. 

Colha-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS 

POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É 

incabível a restituição de valores recebidos pelo segurado em razão de 

antecipação de tutela posteriormente revogada, em face do seu caráter 

alimentar e da inexistência de má-fé. Precedentes do STF e do TRF4.

(TRF-4 - AG: 50398575220194040000 5039857-52.2019.4.04.0000, 

Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, QUINTA 

TURMA).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos constam, DECIDO:

a) Indeferir o pleito retro, devendo o feito ser remetido ao arquivo;

b) Às providências. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 48 de 995



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93488 Nr: 8561-03.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISSO POSTO, e por tudo que mais consta nos autos, DECIDO:a) ACOLHER 

PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para RECONHECER 

A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do art. 40, da Lei nº 6830/80 

c/c art. 174, caput, do CTN, e EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, forte no art. 487, II, do CPC; b)Sem custas e sem honorários;c) 

Preclusa a via recursal, remeta-se o feito ao arquivo com as baixa e 

anotações de estilo.d) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136369 Nr: 5560-39.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DE SOUZA OLIVEIRA, MARINETE DE SOUZA 

OLIVEIRA, JOÃO DIRCEU DE SOUZA AQUINO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos.

Apresentados os cálculos pela parte executada em sede de impugnação 

às fls. 391/395, a parte credora manifestou pela concordância às fls. 

396/397.

Verifica-se que os mesmos foram elaborados nos moldes da legislação 

aplicável aos débitos da Fazenda Pública, nos termos do entendimento 

firmado pelo STF no Tema 810 (ADIS 4357 e 4425), os quais merecem 

acolhida.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

233.131,03 (trezentos e trinta e três mil, cento e trinta e um reais e três 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 228.222,46 e HONORÁRIOS: R$ 

4.908,56;

b) Expeça-se o precatório nos moldes da legislação vigente;

c) Cumpra-se na forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o 

qual dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

d) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137823 Nr: 7218-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DOMINGOS 

SÁVIO FERREIRA DA COSTA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual há informação nos autos do pagamento da requisição do valor 

principal (fl. 148).

Assim, com o pagamento do crédito principal, os valores devem ser 

levantados em favor do causídico.

Observa-se a ausência da expedição do ofício requisitório referente aos 

honorários, conforme atualização de fl. 138.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada (fl.148), na conta 

de titularidade da parte credora;

b) Ausente informação acerca do recolhimento das deduções fiscais 

pertinentes, expeça-se Ofício ao órgão competente;

c) Promova-se a expedição do ofício requisitório referente aos honorários 

(fl. 138);

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148293 Nr: 6764-84.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dos autos que a RPV expedida em favor do credor (Ofício nº 592/2018 – 

fl. 86) e não foi liquidada no prazo estabelecido no art. 535, § 3º, inciso II 

do CPC.

 Constata-se que a RPV foi devidamente entregue ao ente executado, 

conforme se infere à fl. 86-verso e 89-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o 

RPV permanece nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 9.573,00 - fl. 86) 

pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao ente 

executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154426 Nr: 1824-42.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ALMEIDA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos.

Apresentados os cálculos pela parte executada em sede de impugnação 

às fls. 89/90, a parte credora manifestou pela concordância às fls. 94/95.

Verifica-se que os mesmos foram elaborados nos moldes da legislação 

aplicável aos débitos da Fazenda Pública, nos termos do entendimento 

firmado pelo STF no Tema 810 (ADIS 4357 e 4425), os quais merecem 

acolhida.

Na oportunidade, o causídico da parte exequente pugnou pelo 

arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais referente à fase 

de conhecimento.

De fato, na fase de conhecimento, o Acórdão deixou de arbitrar 

honorários conforme se verifica à fl. 69-verso. O trânsito em julgado do 

Acórdão foi certificado à fl. 67 (em apenso), portanto, incabível discussão 

a respeito de honorários sucumbenciais nesta fase, visto que a matéria 

está coberta pela coisa julgada.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor do crédito 

principal no total de R$ 18.873,92 (dezoito mil, oitocentos e setenta e três 
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reais e noventa e dois centavos);

b) Expeça-se o precatório nos moldes da legislação vigente;

c) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154767 Nr: 2228-93.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELIA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Considerando que estes autos retornaram da instância superior e, assim, 

amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que, no prazo de 15 dias, 

requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154965 Nr: 2450-61.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - 

OAB:4727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pela Exequente às fls. 150/152, 

os quais não merecem acolhida, vez que não há informações dos índices 

utilizados para elaboração dos cálculos, não sendo possível assegurar se 

os mesmos foram elaborados nos moldes da legislação aplicável aos 

débitos da Fazenda Pública (ADIS 4357 e 4425), conforme determinado no 

Acórdão de fl. 23/28, em apenso.

Ainda, nos termos do Acórdão, os honorários foram fixados em R$ 

1.000,00 (hum mil reais) e nos cálculos trazidos pela credora foi utilizado o 

montante de 10% sobre o crédito principal.

Às fls. 154/171, a parte devedora impugnou os cálculos trazidos pela 

credora alegando excesso de execução em razão dos índices utilizados 

serem desfavoráveis à Fazenda Pública.

Verifica-se que os cálculos trazidos pelo executado foram elaborados nos 

moldes da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública, nos termos 

do entendimento firmado pelo STF no Tema 810 (ADIS 4357 e 4425), os 

quais merecem acolhida.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

14.852,65 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e 

cinco centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 13.532,22 e HONORÁRIOS: R$ 

1.320,44;

b) Cumpra-se na forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o 

qual dispõe sobre o processamento e pagamento de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso;

c) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155177 Nr: 2674-96.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON BENTO PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo às fls. 

306/310.

Intimados a se manifestarem, a parte credora concordou com os cálculos 

apresentados (fl. 312), já a parte executada quedou-se inerte (fl. 316).

Os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo merecem acolhida, 

vez que foram elaborados nos moldes da legislação aplicável aos débitos 

da Fazenda Pública, nos termos do entendimento firmado pelo STF no 

Tema 810 (ADIS 4357 e 4425) e do Acórdão de fls. 249/257.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Homologar os cálculos ora apresentados que apurou o valor total de R$ 

12.228,77 (doze mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e sete 

centavos), sendo o PRINCIPAL: R$ 10.105,74 e HONORÁRIOS: R$ 

2.123,03;

b) Determinar a requisição do pagamento dos créditos exequendos na 

forma do Provimento n. 11/2017 de 10/08/2017 – CM, o qual dispõe sobre 

o processamento e pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

c) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155551 Nr: 3089-79.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DO CARMO RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação dos cálculos apresentados pela Exequente às fls. 473/493.

 A Fazenda Pública executada impugna a planilha de cálculos apresentada 

pelo exequente, ao argumento de há excesso de execução, apresentando 

seus cálculos às fls. 495/500.

Contudo, em ambos os cálculos não é possível verificar a conformidade 

com a legislação pertinente, uma vez que as planilhas não descrevem de 

forma clara os índices utilizados.

Desta feita, considerando a divergência instalada, não há como se acolher 

qualquer dos cálculos apresentados por ora.

 Ademais, considerando o lapso temporal dos cálculos apresentados e 

sua defasagem, bem como existindo controvérsia entre as partes quanto 

aos critérios adotados em seus respectivos cálculos, primando pela 

celeridade e economia processual, necessária a apuração e atualização 

do valor devido à parte credora nos termos da legislação pertinente aos 

débitos da Fazenda Pública, conforme determinado na Sentença de fl. 390 

e Acórdão de fl. 441.

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) REMETER o feito para a Contadoria deste Juízo, afim de elaboração de 

cálculos;

b) Com os novos cálculos, voltem conclusos;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157071 Nr: 4828-87.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:27.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.
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Dos autos que as RPVs expedidas em favor dos credores (Ofícios nº 460 

e 618/2017 – fls. 160/161) e não foram liquidadas no prazo estabelecido 

no art. 535, § 3º, inciso II do CPC.

 Constata-se que as RPVs foram devidamente entregues ao ente 

executado, conforme se infere à fl. 160-verso e 161-verso.

Observa-se, contudo, que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o 

RPV permanece nos próprios autos e, assim, todos os atos 

imprescindíveis a sua validade encontram-se encartados no feito.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Determinar o sequestro do valor líquido exequendo (R$ 6.167,52 – fls. 

160/161) pelo Sistema BacenJud nas contas bancárias pertencentes ao 

ente executado;

b) Materializado sucesso no bloqueio do numerário transfira-o para a 

conta judicial competente e após, promova a liberação da quantia 

depositada, na conta de titularidade do credor;

c) Intime-se o executado para que comprove nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o recolhimento das deduções pertinentes, nos termos do 

art. 5º, §4º, do Provimento n. 11/2017-CM;

d) Cumpridas as determinações supra, voltem conclusos para deliberação;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157236 Nr: 4999-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA ALMEIDA ARTIAGA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Dos autos que foi expedida 01 (uma) RPV em favor dos 02 (dois) 

credores (Ofício nº 446/2018 – fl. 158).

Às fls. 165/166 o Executado pugnou pela retificação do ofício para que 

seja expedido, em separado, ofícios requisitórios referente ao crédito 

principal e outro para os honorários sucumbenciais.

Razão assiste ao Executado.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Retifique-se o Ofício Requisitório nº 446/2018 de fl. 158/158-verso, nos 

termos requerido;

 b) No mais, cumpra-se a decisão de fls. 143/143-verso;

c) Cumpra-se com urgência. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004748-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ F DE PINHO E CIA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004748-33.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.828,50 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES POLO PASSIVO: Nome: LUIZ F DE 

PINHO E CIA LTDA Endereço: RUA CORONEL FARIA, 246, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de cinco (5) dias, 

PAGAR(EM) A DÍVIDA com os juros e multa de mora e encargos indicados 

na Certidão da Dívida Ativa, OU GARANTIR(EM) A EXECUÇÃO por meio de: 

1.Depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; 2. Fiança bancária; 3. 

Nomeação de bens próprios à penhora, ou indicação de bens de terceiros, 

com anuência destes. RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs 

a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) 

Executado(a) e de seus sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida 

Ativa anexa) nos endereços descritos na inicial. DECISÃO: "vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA VERÔNICA BISINOTO 

ROJAS, digitei. Cáceres/MT, 10 de março de 2020. Ana Verônica Bisinoto 

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

(Assinado Digitalmente) CERTIFICO QUE NESTA DATA AFIXEI O EDITAL DE 

CITAÇÃO NO LUGAR DE COSTUME DESTA COMARCA.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003423-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON SENCHE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, na qual o exequente manifesta desistência 

da ação, porquanto foi constatada informação de óbito do executado nos 

sistemas de buscas utilizados pelo ente público. É O QUE MERECE 

REGISTRO. FUNDAMENTO. DECIDO. O pedido de desistência da ação 

conduz à extinção do feito, forte no art. 485, VIII, do CPC/15. ISSO POSTO, 

e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO conforme pedido de desistência, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC; b) Sem custas e honorários, na 
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forma da Lei; c) Após Transitada em julgado, ao arquivo; d) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004671-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOHAMAD KASSEN FARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

b) Sem custas e sem honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002469-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SAHIUM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, na qual o Exequente manifesta pela 

desistência da ação em razão da informação de falecimento do executado 

na via administrativa. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pedido de desistência da ação conduz à extinção do feito, forte 

no art. 485, VIII, do CPC/15. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

conforme pedido de desistência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC; 

b) Sem custas e honorários, na forma da Lei; c) Após Transitada em 

julgado, ao arquivo; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004112-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT BARROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal, na qual o exequente requer a 

extinção do processo tendo em vista a novação e parcelamento da dívida. 

Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, verifico que as partes celebraram acordo 

de parcelamento com novação de dívida, o que enseja a extinção do feito. 

Nessa toada: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM 

DECORRÊNCIA DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA 

ENSEJADORA DE SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Se o parcelamento especial ocorreu em momento posterior 

ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua 

extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo.2. "Nos 

termos do art. 151 do CTN, o parcelamento do débito é causa de 

suspensão da exigibilidade do crédito, e não de caracterização da 

inexigibilidade da CDA. O parcelamento do crédito tributário, por acordo 

entre as partes, sem novação da dívida, enseja a suspensão do feito pelo 

prazo avençado". (Ap 162508/2016, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).3. Apelo provido. 

(N.U 0004857-56.2007.8.11.0004, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/06/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) Isto posto e por tudo o que mais 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC; b) Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo; c) Sem custas e honorários; d) Determino o 

levantamento de eventuais penhoras ocorridas neste feito; e) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000709-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ HENRY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES – MT contra RICARDO LUIZ HENRY, na qual o exequente pugna 

pela extinção do feito em razão da prescrição do débito exequendo. 

Ajuizamento da ação em 08/01/2019 (ID 17286978). Vieram os autos 

conclusos. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação 

para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados 

da sua constituição definitiva, sendo que o prazo prescricional é 

interrompido pelo despacho que ordena a citação do devedor, nos termos 

do art. 174 do CTN. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento 

de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da 

ação, nos casos em que o ato interruptório se dá nos termos do art. 174, § 

único, I, do CTN: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITO RETROATIVO À DATA DE 

PROPOSITURA DA AÇÃO. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE 

RECURSO REPETITIVO. 1. Conforme orientação adotada pelo STJ em 

julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), a interrupção da 

prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN retroage à 

data da propositura da ação, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973. 2. 

Hipótese em que o termo a quo da prescrição, segundo as premissas 

fixadas na decisão colegiada, corresponde aos exercícios de 2006, 2007 

e 2009 e a demanda foi ajuizada em 20.12.2009. Considerou-se, no 

entanto, consumada a prescrição porque a demanda foi distribuída no 

juízo incompetente, tendo o despacho que a ordenou sido proferido pelo 

juízo competente apenas em 8.9.2014. 3. O STJ definiu, em julgamento de 

recurso repetitivo, no rito do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1.120.295/SP), 

que a interrupção da prescrição por meio da citação (na vigência original 

do art. 174, parágrafo único, I, do CTN), ou do despacho que a ordena (na 

redação dada pela LC 118/2005), retroage à data da propositura da ação, 

nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/1973. 4. A circunstância de a 

demanda ter sido ajuizada no juízo incompetente é irrelevante, pois até 

mesmo um suposto despacho ordenatório da citação emitido por este teria 

o efeito de interromper a prescrição (art. 219, caput, do CPC/1973). No 

caso concreto, o que ocorreu é que o despacho foi proferido no juízo 

competente (o Tribunal de origem, após a remessa dos autos pelo juízo de 

primeiro grau), e o referido ato judicial foi praticado nos autos da mesma 

demanda (e não de outra), ajuizada em 20.12.2009. 5. Superado o 

equivocado entendimento quanto à ocorrência de prescrição, adotado no 

acórdão hostilizado, devem os autos retornar às instâncias de origem, 

para enfrentamento das razões de mérito deduzidas na Exceção de 

Pré-Executividade. 6. Recurso Especial provido. (Resp 1.682.977 - RN, 

Relator Min. Herman Benjamin, data de julgamento: 19/09/2017) Assim, o 

termo final da prescrição do art. 174 do CTN, neste caso, é o da 

propositura da ação (08/01/2019), portanto, da análise da CDA que instrui 

a exordial (ID 17286980), verifica-se que entre a constituição do crédito 

tributário e o ajuizamento da ação deixou-se transcorrer o prazo 

prescricional quinquenal. Desse modo, a extinção do feito com resolução 

de mérito é medida que se impõe. Isso posto, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: a) a) DECLARAR PRESCRITO O DÉBITO 

EXEQUENDO, nos termos do art. 174 do CTN, e EXTINGUIR O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 487, II do CPC; b) b) Sem custas e 

sem honorários, na forma da lei; c) c) Após transitada em julgado, 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo; d) d) Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003695-80.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELISANGELA PEREIRA ALVES ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, na qual o Exequente pugna pela extinção do feito em razão 

do cancelamento da CDA na via administrativa. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. É 

perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) a) JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com base no art. 26 da lei 6830/80; b) 

b) Sem custas e sem honorários; c) c) Preclusa a via recursal, arquive-se 

o feito com as baixas devidas; d) d) Às providências. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004745-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDINO ZARATE LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, na qual o Exequente manifesta pela 

desistência da ação em razão da informação de falecimento do 

executado. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

pedido de desistência da ação conduz à extinção do feito, forte no art. 

485, VIII, do CPC/15. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO conforme 

pedido de desistência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC; b) Sem 

custas e honorários, na forma da Lei; c) Após Transitada em julgado, ao 

arquivo; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003927-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO CASTRILLON LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo 

MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, na qual o Exequente manifesta pela 

desistência da ação em razão da informação de falecimento do executado 

na via administrativa. É O QUE MERECE REGISTRO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O pedido de desistência da ação conduz à extinção do feito, forte 

no art. 485, VIII, do CPC/15. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

conforme pedido de desistência, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC; 

b) Sem custas e honorários, na forma da Lei; c) Após transitada em 

julgado, ao arquivo; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA MOREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000901-52.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ELIANDRA 

MOREIRA DUTRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE HENRIQUE 

SILVA OTENIO, PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA, MARIANA PASTURELLI 

CINTRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000902-37.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ELZA MEDEIROS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ORTIZ EGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO RIBEIRO RUFINO (REQUERIDO)

MOTTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS STA RITA LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR COLOMBO OAB - SP267985 (ADVOGADO(A))

JOSIANE ELISA DYONISIO DOMINGUES OAB - SP269221 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 26/03/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-40.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA HELENA CARVALHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 17/04/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003084-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Claro (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 23/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004326-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GUIRALDELLO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011183-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL FIGUEIREDO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTEÇA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011183-06.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL FIGUEIREDO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTEÇA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006322-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTEÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO SANTANA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO SANTANA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VIEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001910-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE VIEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ARRUDA ACOSTA FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA MUNDI INTERCAMBIO E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 
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independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007548-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS, MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID Nº 30084774), NOS 

TERMOS DO ARTIGO 854 § 3º DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA JUNIOR & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

SELDEN SILVA JUNIOR OAB - 652.030.381-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS, MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID Nº 30085221), NOS 

TERMOS DO ARTIGO 854 § 3º DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALCILEIA SOARES DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/04/2020 

16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005784-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISLAINE NOGUEIRA FEITOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 24/04/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010718-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ANTE O RENAJUD POSITIVO INTIMO O ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE DOS TERMOS DO ID (30092098), PARA QUE MANIFESTE EM 

05 CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1000574-10.2020.8.11.0006 Valor da causa: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ABDEL MAJID 

EGERT NAFAL NETO Endereço: COSTA MARQUES, 234, CENTRO, 

CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A 

Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78025-300 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para cumprir a liminar deferida nos autos do processo acima 

identificado, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

LIMINAR: Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO em desfavor de OI/AS. Segundo 

consta da inicial, a Requerente em meados do ano de 2019, passou a ter 

problemas com o sinal de internet de sua residência. Relata que por 

diversas vezes solicitou a visita de um técnico para o reparo e até a 

presente data o problema não foi resolvido pela empresa requerida. 

Entretanto, afirma que os técnicos da empresa requerida efetuaram 

apenas a instalação de telefonia fixa e não da internet. Nesse sentido, 

entrou em contato com a requerida diversas vezes para resolver o 

problema, sem êxito. Sendo assim, requer liminarmente: que a empresa 

requerida corrija o problema que assola o serviço de internet. É o que 

merece relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos 

defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao pedido de 

tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. 
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Consistente o pedido de tutela de urgência em determinar a Requerida que 

providencie que a empresa requerida retire o nome da requerente das 

instituições de proteção ao crédito, assim como rescinda o contrato entre 

as partes. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

elementos indicadores da probabilidade do direito alegado, considerando 

que o Requerente acostou aos autos vários protocolos de atendimento 

com a empresa reclamada. No que diz respeito ao perigo de dano, este 

resta demonstrado, na medida em que o Requerente desenvolve atividade 

profissional na qual se utiliza com frequência internet em questão. Assim, 

diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é 

possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a Requerida que 

providencie o reparo/conserto no fornecimento de Internet em nome do 

requerente, no endereço informado pelo autor, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao 

teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a 

consulta se dê (art. 231, V, do CPC). CÁCERES, 10 de março de 2020. 

Eniele Regiani Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006."LV"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 02/04/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001281-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001281-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE FIGUEREDO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE FIGUEREDO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005152-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PIRES DE OLIVEIRA ANTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005152-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PIRES DE OLIVEIRA ANTERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-44.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000908-44.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE PAULO 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. 

DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA IANNELLA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerente da decisão de ID:29584820

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ASSUNCAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004138-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ASSUNCAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000909-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER CICERO DE MORAES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVANIA DE ALMEIDA MENDES OAB - 002.939.211-05 (REPRESENTANTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000909-29.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:HELDER CICERO 

DE MORAES FERREIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002446-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fidc ipanema VI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002446-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

fidc ipanema VI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o patrono do Exequente para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARAIZA REGINA PESSOA DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000910-14.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARAIZA 

REGINA PESSOA DA MOTTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010395-55.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT17373-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JORDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

RECLAMANTE NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A(S) CONTESTAÇÃO(ÕES)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ LEITE OAB - 229.523.731-91 (REPRESENTANTE)

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (INTERESSADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005341-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ROGERS ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005341-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO ROGERS ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DO R. DESPACHO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005160-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MARIEN DIAS DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REQUERIDO)

NOWLOG LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GARCIA SEVERINO OAB - SP411389 (ADVOGADO(A))

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 15/10/2019 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005160-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MARIEN DIAS DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REQUERIDO)

NOWLOG LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GARCIA SEVERINO OAB - SP411389 (ADVOGADO(A))

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A RECLAMADA PRIVALIA DA DECISÃO DOS EMBARGOS ID 

28075052

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003544-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO,o Recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos financeiros 

para arcar com as custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CAMPOS MENSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SARA CATIANE HERMOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

 

INTIMO, a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012169-96.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMANI MARIO FIGUEIREDO (EXECUTADO)
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INTIMO, o patrono do autor para que manifeste o que entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007046-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SILVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO, o patrono do Requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

colacione nos autos cópia do laudo pericial, sob pena de indeferimento da 

petição -se o patronoinicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE OLIVEIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005238-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005238-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA AMARAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005565-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES ANTERO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005565-63.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES ANTERO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005458-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005458-19.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000059-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENIVAL SANTOS MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000059-09.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE GENIVAL SANTOS MELO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA ROSA LARA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002265-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA LARA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000778-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA APARECIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001616-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MAURILIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (EXECUTADO)

CONTHEY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MATEUS LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA OAB - SP190064 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001616-31.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: BENEDITO MAURILIO DA SILVA 

EXECUTADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A, 

CONTHEY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. Precluso o prazo recursal, arquive-se os autos, 

com as baixas necessárias. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de março de 2020. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002861-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006960-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006959-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000731-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000731-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001412-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CEBALHO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006402-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICELIA DE SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R.SENTENÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000916-21.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CARLOS DE 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 

16:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006328-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CICERO MARCOS PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006328-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MARCOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006328-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CICERO MARCOS PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 20 de fevereiro de 2020. 

Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003046-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003046-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEI ALVES BRUM 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de instrução e julgamento, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 
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Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 19 

de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003046-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003046-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDINEI ALVES BRUM 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A autora, 

embora devidamente intimada para audiência de instrução e julgamento, 

não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da 

sua ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 19 

de fevereiro de 2020. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006480-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA LUZ FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/02/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227021 Nr: 12189-19.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Finalidade: Intimar o advogado do denunciado THIAGO RODRIGUES 

EGUES para que, em 05/05/2020 às 14:40 horas, comparecer na audiência 

de instrução e julgamento, perante este juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192498 Nr: 9873-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN BAETA CANDEIA MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVISON BARRETO DE 

SOUZA - OAB:23202, EMERSON RODRIGUES DA SILVA - OAB:, 

LUCIMAR APARECIDA SILVA - OAB:, MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17872

 INTIMO ADVOGADO DE EDIVAN BAETA CANDEIA MARIA PARA QUE 

COMPAREÇA PERANTE ESTE JUIZO NO DIA 13 DE MAIO DE 2020, ÀS 

16:00HORAS, PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250401 Nr: 4344-62.2019.811.0006

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS DOS SANTOS REIS, ALLYSSON 

CAMILO PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Intimação da Parte Genérico - Feitos Gerais ME074

Pessoas a serem intimadas:Autor do fato: João Lucas dos Santos Reis, 

Rg: 23201134 SSPMT MT Filiação: Adenilson Pinto dos Reis e Katia Miriam 

dos Santos Reis, data de nascimento: 12/02/1996, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Av. Talhamares - 948 Ou 

944 O S/n- Residencial, Bairro: Maracananzinho, Cidade: Cáceres-MT

Finalidade:

Despacho/Decisão:

Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229538 Nr: 912-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIANO APARECIDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY SANTOS PEDROSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE, DR. HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO, A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 22 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15:40 HORAS NA SALA DE 

AUDIENCIAS NO GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE 

CÁCERES-MT, DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, BEM 

COMO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220148 Nr: 7298-52.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA DE ANDRADE GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA MARIA ANDRADE GONZAGA, 

MARCOS ROBERT DE ANDRADE GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:21450/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE, DR. IDARIO PEREIRA DA SILVA, 

A COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O 

DIA 07 DE ABRIL DE 2020 ÀS 14:00 HORAS NA SALA DE AUDIENCIAS NO 

GABINETE DA 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT, 

DEVENDO ESTAR ACOMPANHADO DE SEU CLIENTE, BEM COMO DAS 

TESTEMUNHAS DE DEFESA, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALCILEIA SOARES DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA 

LIMINAR VIA SISTEMA Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara da Comarca de Cáceres/MT 

Dados do Processo: Processo: 1000555-04.2020.8.11.0006 ; Valor causa: 

R$ R$ 10.390,00; Tipo: Cível; Espécie: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : AUTOR: DALCILEIA SOARES 

DA SILVA BATISTA : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SOLANGE 

HELENA SUERSUTH : REU: BANCO BMG S.A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO BMG S.A Endereço: CONDOMÍNIO 

SÃO LUIZ, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, VILA 

NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 Finalidade: 

Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da petição inicial, 

que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 

16:00 (MT), na sala de audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. E sua INTIMAÇÃO para cumprimento da medida 

liminar deferida. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. Medida Liminar: Vistos, etc. Trata-se de Reclamação Cível 

proposta por DALCILEIA SOARES DA SILVA BATISTA em desfavor de 

BANCO BMG. Alega a autora que é servidora pública estadual, e no dia 03 

de setembro de 2019 após visualizar seu holerite observou um desconto 

indevido no valor de R$19,28 (dezenove reais e vinte e oito centavos), 

referente a cartão de crédito do Banco BMG. Entretanto, afirma que nunca 

contratou com o banco requerido e que tentou resolver a lide 

administrativamente. Oportunidade em que o requerido enviou a autora um 

áudio afirmando ser seu, em que há confirmação da contratação do 

serviço. Após o ocorrido, a autora realizou um registro na Delegacia de 

Polícia, relatando o ocorrido, afirmando ser fraudulenta a contratação, 

visto que não recebeu nenhuma ligação da requerida. Sendo assim, 

requer o cancelamento imediato de todos os serviços não contratados 

como anuidade de cartão de crédito. É o que merece relato. Decido. Em 

princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no 

art. 298 do Código de Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de 

urgência em determinar a requerida que se cesse de realizar descontos 

na folha de pagamento do Requerente até o julgamento do processo. Para 

tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento 

da medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no 

art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há documentos 

indicadores da probabilidade do direito alegado. A requerente aportou aos 

autos um áudio enviado pela própria empresa requerida, em que 

supostamente uma terceira pessoa aceita a contratação de cartão de 

crédito. Nesse sentido, a requerente realizou um Boletim de Ocorrência, 

afirmando ser a contratação fraudulenta, alegando nunca ter realizado 

contratação com a empresa requerida. Nestes termos, sabido que os 

registros policiais (Boletim de Ocorrência) são documentos que gozam de 

presunção de veracidade e legalidade por terem fé pública, assim como 

diante dos fatos narrados e outros documentos que acompanham a inicial, 

o deferimento da liminar é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA 

para DETERMINAR à Requerida que se abstenha/cesse de realizar 

descontos na folha de pagamento da Requerida. Oficie-se a empresa 

empregadora da requerente. O não cumprimento do item anterior 

acarretará multa mensal no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Na data da audiência, 

caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE 

(arts. 20 e 23, ambos da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as 

advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. 

Petição Inicial: DALCILEIA SOARES DA SILVA BATISTA, brasileira, 

casada, servidora pública estadual, portadora do RG n.º 1245761-2 

SSP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 700.649.201-78, residente e domiciliada 

na rua Casalvasco, n.º 210, centro, Município de Cáceres/MT, por 

intermédio de sua advogada que a presente subscreve, vem digna e 

honrosamente perante Vossa Excelência propor a presente 

RECLAMAÇÃO CIVEL em desfavor do BANCO BMG , pessoa jurídica de 

direito privado, inscrito no CNPJ n.º 61.186.680/0001-74, com sede situada 

na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1830 – Torre 2 – 10° andar – 

Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP. 04543-900, pelos motivos de 

fato e de direito a seguir expostos. PRELIMINARMENTE A Autora requer os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50, uma vez que 

não tem como arcar com as custas e despesas processuais sem o 

prejuízo do próprio sustento e de sua família. SOLANGE SVERSUTH - 

OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, centro. Fone: 3223 3962 

Cáceres-MT 2 I – DOS FATOS A Autora é servidora pública estadual e no 

dia 03 de setembro de 2019 após visualizar seu holerite observou um 

desconto indevido no valor de R$19,28 (dezenove reais e vinte e oito 

centavos) referente a cartão de crédito do Banco BMG, muito embora a 

mesma nunca tenha contratado nenhum serviço do referido banco. Assim, 

imediatamente a Requerente comunicou ao RH da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG relatando a cobrança indevida. Diante 

disso, o servidor do RH informou que comunicaria a empresa responsável 

pela cobrança, e após retornaria o contato para verificar o motivo da 

cobrança. Decorrido o prazo, a Requerente recebeu do RH um áudio em 

que o Requerido atribui a mesma uma autorização a contratação do 

serviço em seus assentamentos funcionais referente a um seguro de 

cartão de crédito, sendo, portanto fraudulento todo o processo. O áudio 

enviado pelo Requerido apresenta várias falhas, ao escutá-lo é 

reconhecida uma conversa entre o Requerido e uma pessoa se passando 

pela Requerente aceitando a proposta do banco, sendo um ato de má-fé 

do Requerido por ter alterado a realidade dos fatos. Frise-se que a fraude 

é aparente, pois a reação da pessoa que está se passando por ela é 

praticamente fora do normal se comparado ao que se espera de um 

consumidor cauteloso e atento! Por fim, a mesma salienta que nunca 

autorizou o RH da SEPLAG, e nenhum outro órgão a passar suas 

informações pessoais/funcionais para nenhuma instituição financeira, mas 

mesmo assim, o Requerido possui vasto relatório sobre a Requerente, tais 

como número de celular, RG, CPF, valores de proventos, margem 

consignado etc. Diante do exposto, a Requerente registrou um Boletim de 

Ocorrência junto a Delegacia de Polícia de Cáceres, solicitando a intimação 

da empresa BMG para a elucidação dos fatos narrados (doc. anexo). O 

Requerido já efetuou o estorno do valor descontado, mas foi solicitado que 

SOLANGE SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, 

centro. Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 3 não seja descontado mais nenhum 

valor referente a esse débito indevido ou qualquer outro. Logo, é 

inadmissível que a prática abusiva por parte desta instituição financeira 

continue, pois os descontos não são reconhecidos pela Requerente, 

denotando a má-fé da instituição requerida. Assim, é necessário que o 

Requerido seja compelido a não efetuar nenhuma cobrança de valores 

indevidos. Salienta-se, que a Requerente jamais solicitou nenhum cartão 

de crédito referente ao Banco BMG, pois a mesma recebe seu salário 
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mensalmente por outra instituição bancária, demonstrando nenhum vínculo 

com o Requerido. Além disso, o Requerido também obteve ilegalmente 

dados pessoais da Requerente, visto que, a mesma em nenhum momento 

informou seus dados pessoais à instituição financeira. Portanto, resta 

evidenciado na presente ação a prática abusiva intentada pelo Requerido, 

haja vista, que sem anuência da Requerente, foi descontado serviços que 

não foram contratados por ela, sendo tal prática considerada ilegal. Diante 

do exposto, pede-se encarecidamente que Vossa Excelência disponha 

favorável a parte Autora, exigindo que se cancele imediatamente o cartão 

de crédito ou outro produto/serviço como as taxas cobradas 

indevidamente e que se abstenha de fazer qualquer tipo de cobrança. 

Condene ainda a pagar indenização pelos danos morais sofridos devido 

aos transtornos e tormento passado, fazendo assim a verdadeira 

JUSTIÇA. II – DO DIREITO Os fatos do caso mencionado, evidentemente 

caracterizamse por uma prestação de serviço de acordo com o previsto 

no Código de Defesa do Consumidor, de um lado, está o fornecedor 

(Requerido) e, do outro lado, o consumidor (lesado – Requerente): 

SOLANGE SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, 

centro. Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 4 Art. 2°- Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Parágrafo único- Equipara-se a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo. Art. 3°- Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. A atividade 

exercida pelo Requerido é desenvolvida no mercado de consumo, 

mediante realização de contratação de serviços/produtos por parte dos 

consumidores e pagamento de taxas destes serviços cobradas por eles. 

É importante atentar, para o fato de que essa prestação de serviço é um 

negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executada na forma 

que foi especificamente contratada. Contudo, a Requerente não contratou 

nenhum serviço e nem mesmo adquiriu qualquer produto que seja. 

PORTANTO, A REQUERENTE JAMAIS TEVE INTENÇÃO DE POSSUIR 

CARTÃO DE CRÉDITO E NEM CONTRATAR SERVIÇOS OFERECIDOS PELO 

REQUERIDO. E ALÉM DISSO, PARA PIORAR A SITUAÇÃO O REQUERIDO 

APRESENTOU UM ÁUDIO FRAUDULENTO PARA TENTAR “COMPROVAR 

QUE A REQUERENTE COMPROU O PRODUTO/SERVIÇO”. A Requerente 

NÃO reconhece como sendo a sua voz no áudio! Jamais teria uma reação 

apática diante dos questionamentos feitos pelo funcionário do Requerido 

relacionados a informações sigilosas! O contrato aqui firmado fere dois 

princípios norteadores dos contratos, os quais são o da boa-fé objetiva e 

da função social do contrato. O princípio da boa-fé objetiva, atualmente é o 

principal norteador do Direito Civil, pois, tem o poder de modificar e 

flexibilizar toda a relação SOLANGE SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua 

Voluntários da Pátria n° 659, centro. Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 5 

contratual. Sobre a boa-fé objetiva, nas palavras de Humberto Theodoro 

Junior temos que: “Compreende-se no princípio da boa-fé a necessidade 

de compreender ou interpretar o contrato segundo os ditames da “lealdade 

e confiança” entre contratantes, já que não se pode aceitar que um 

contratante tenha firmado o pacto da má-fé, visando locupletar-se 

injustamente as custa do prejuízo do outro”. Denota-se a má-fé aqui 

presente, pois no momento de pactuar o contrato, somente o Requerido 

tinha conhecimento, ou seja, a Requerente foi ludibriada, e acabou este 

por ser um estorvo para a mesma. Quanto à função social do contrato, 

ensina Flávio Tartuce: “Os contratos devem ser interpretados de acordo 

com a concepção do meio social onde estão inseridos, não trazendo 

onerosidade excessiva às partes contratantes, garantindo que a 

igualdade entre elas seja respeitada, mantendo a justiça contratual, e 

equilibrando a relação onde houver a preponderância da situação de um 

dos contratantes sobre a do outro. Valoriza-se a equidade, a 

razoabilidade, o bom senso, afastando-se o enriquecimento sem causa, 

ato unilateral vedado expressamente pela própria codificação (Código 

Civil), nos arts. 884 a 886. Por esse caminho, a função social dos 

contratos visa à proteção da parte vulnerável da relação contratual”. A 

vigência desses dois princípios e sua imprescindibilidade conta nos artigos 

421 e 422 do Código Civil: Art. 421. A liberdade de contratar será exercida 

em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. SOLANGE 

SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, centro. 

Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 6 Vale ressaltar, que a Requerente jamais 

solicitou cartão de crédito do Requerido e, além disso, o mesmo também 

obteve seus dados pessoais ilegalmente, visto que, a parte Autora em 

nenhum momento informou seus dados pessoais à instituição financeira. A 

lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 dispõe em seu artigo 7º: Art. 7º- O 

tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 

seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo 

titular; [.....] A lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais é bem específica em afirmar que o fornecimento de dados 

pessoais poderá ocorrer somente com o consentimento do titular como 

não ocorreu no caso em tela. Pois, o Requerido obteve os dados pessoais 

da Requerente ilegalmente, visto que não foi por meio da mesma, utilizando 

meios escusos. Assim, fica demonstrada a falha na prestação dos 

serviços do banco, ora Requerido correspondente a incorporação de um 

serviço não autorizado e a utilização pela instituição bancária de dados 

pessoais não fornecidos pela Requerente nem consentidos para sua 

disponibilização. Dessa forma, responde a instituição financeira 

objetivamente pela reparação dos danos causados, nos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 14- O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifei) A dignidade e bem-estar 

de todos são garantias constitucionais que devem ser respeitadas, no 

entanto, se vê ofendida em relação à situação discutida. Nesse sentido, 

assim prevê a jurisprudência: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. FRAUDE DE TERCEIROS. INVASÃO DE DADOS. SOLANGE 

SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, centro. 

Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 7 SUMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS. 

MAJORADOS. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ. Art. 

14 do CDC. Desimporta para responsabilização do prestador de serviços a 

existência de culpa ou dolo, sendo exigida apenas a conduta ilícita e a 

existência de dano, bem como nexo de causalidade entre eles. Caso. 

Autora que foi vítima de fraude praticada por terceiro. Parte autora que 

provou fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do 

CPC, havendo elementos nos autos de que a situação vivenciada 

ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos 

sujeitos. Danos morais. Quantum fixado a título de danos morais majorado, 

pois estabelecido em patamar equivalente a casos semelhantes decididos 

por esta Câmara Cível. REJEITARAM A PRELIMINAR, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS E DERAM PROVIMENTO AO APELO DA 

AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70079111894, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 29-11- 2018) Assim, aquele que comete ato ilícito (conforme o art. 186 

e 187 do CC), ficará obrigado a repará-lo, independentemente de culpa, 

nos casos específicos em lei. Enfim, exige-se que o referido “contrato” 

não continue gerando efeitos, para que a Requerente tenha uma vida 

tranquila, sem aborrecimentos e que a paz volte a reinar, sendo assim 

CESSADA A INJUSTIÇA, como também não seja descontado mais nenhum 

valor referente a esse débito indevido. III- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA De 

acordo com o Código de Processo Civil, artigo 305 e seguintes, a 

prestação da tutela pode ser pedida em caráter antecedente se SOLANGE 

SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, centro. 

Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 8 objetivar assegurar o direito da parte e se 

houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso da 

Requerente, é necessário que as informações pessoais da mesma sejam 

retiradas do banco de dados da empresa bancária além do cancelamento 

imediato de todos os serviços/produtos não contratados como anuidade 

de cartão de crédito, dentre outros. É importante a retirada das 

informações o mais rápido possível para evitar uma maior lesão à 

consumidora e o cancelamento dos serviços não pedidos para que a 

Requerente não tenha os valores oriundos destes descontados de seus 

proventos, de caráter alimentar sob pena de risco irreparável. Diante dos 

fatos expostos, fica evidente a primordialidade de ser concedida a liminar 

ante a existência do direito e do perigo de ocorrerem maiores danos a 

Requerente. IV – DO DANO MORAL Sobre o dano moral verificado, é 

importante ressaltar que este é proveniente de atitude ilícita, que foi a 

cobrança de serviço/produto sem solicitação por parte da Requerente, 

sendo isso considerado como cláusula abusiva. O artigo 186 do Código 
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Civil assim dispõe: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Em relação a clausula 

abusiva, o CDC assim dispõe em seu artigo 39, III e parágrafo único: Art. 3- 

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: III- enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, 

qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; SOLANGE SVERSUTH - 

OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, centro. Fone: 3223 3962 

Cáceres-MT 9 Parágrafo único- Os serviços prestados e os produtos 

remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, 

equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. 

Assim, quando uma determinada empresa encaminha para o consumidor 

um produto ou presta um serviço que não tenha sido expressamente 

solicitado, entende o Código de Defesa do Consumidor que trata-se de 

uma amostra grátis, não existindo qualquer custo. O STJ também possui 

disposição sobre o assunto em sua Súmula nº 532: Constitui prática 

comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa 

solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito 

à aplicação de multa administrativa. Compete à instituição financeira provar 

que o consumidor solicitou o produto, o que não é a situação fática em 

questão. O banco mandou uma gravação da suposta ligação em que a 

Requerente autoriza a cobrança. Entretanto, essa ligação nunca ocorreu e 

fica evidente no áudio (prova em anexo) que não é a mesma pessoa e 

nem tem como considerar aquela ligação como prova de algum 

consentimento. A Constituição Federal assegura o direito à indenização 

por dano moral de forma proporcional ao agravo experimentado, tal como 

se descreve: Art. 5°. – (...) V – é assegurado o direito a resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (...) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da sua violação; SOLANGE SVERSUTH - 

OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, centro. Fone: 3223 3962 

Cáceres-MT 10 Oportuno esclarecer que o dano moral é o prejuízo 

decorrente da dor suportada por uma pessoa, em razão de atos que, 

indevidamente, ofendem ou agridem seus sentimentos de honra e 

dignidade. Nessa perspectiva, para que se configure o dano moral, basta 

demonstrar o NEXO CAUSAL entre a CONDUTA ilícita e o RESULTADO 

danoso. Não restam dúvidas de que a conduta do Requerido lesou a moral 

da Requerente, haja vista que esta teve dissabores, aborrecimentos e 

complicações que decorreram da atitude desmedida por parte do 

Requerido. Então é notório que a Requerente experimentou uma série de 

sofrimentos emocionais, em decorrência da vigência do contrato em 

questão. Deste modo, resta demonstrado que o ato do Requerido causou 

dano moral a Requerente, caracterizando como ilícito que ocorreu 

independentemente de culpa. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 

CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. A 

cobrança de dívida inexistente ou inexigível, seguida de descontos em 

folha de pagamento, enseja danos morais em sua forma presumida. 

Precedentes dessa e. Corte de Justiça. 2. Segundo os postulados da 

razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes e, ainda, 

o caráter pedagógico de tais indenizações, majora-se indenização no 

patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para reparar o dano causado. 3. 

Sentença reformada parcialmente. (TJ-PE-APL: 4652619 PE, Relator: José 

Viana Ulisses Filho, Data de julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional 

de Caruaru – 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017). Fica evidente 

que tal ato veio a acarretar a um efetivo abalo para a Requerente, além de 

outros inúmeros SOLANGE SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários 

da Pátria n° 659, centro. Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 11 inconvenientes 

que esta situação vem causando, uma preocupação desnecessária se 

não houvesse a conduta faltosa por parte do Requerido. Há de ressaltar 

ainda o desvio produtivo ocorrido no caso em tela. A tese do desvio 

produtivo do consumidor é de autoria do advogado capixaba Marcos 

Dessaune, que começou a desenvolvê-la no ano de 2007, e argumenta “o 

desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma 

situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar 

as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele 

preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a 

um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio 

Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado. Editora 

Revista dos Tribunais). Pois bem, a Requerente está gastando o seu 

precioso tempo, desperdiçando esse tempo na solução de um problema 

que não deveria existir, desviando suas atividades produtivas, assim, 

esse tempo precisa ser compensado, precisa ser indenizado!! Portanto, 

não se trata de mero dissabor inerente ao convívio social, mas sim de 

conduta grave e danosa, gerando para a Autora um dano que além do 

desvio produtivo, afetou o âmago, o espírito e a honra, traduzido pela 

decepção que a mesma foi atingida. Deve ainda prevalecer, conforme as 

circunstancias, a condenação que tenha real e efetivo significado de 

desestímulo à pratica ilícita, como a intenta. A finalidade, portanto, deve 

ser simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de Lucena, 

“Danos não patrimoniais”, Ed. Alemdina, 1985, p. 63, Caio Mario da Silva 

Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, p.67). No que tange 

ao quantum indenizatório, José Raffaelli Santini salienta: “A reparação do 

dano moral não visa reparar no sentido literal a dor, pois esta não tem 

preço. Como ressaltou Giorgi, a dor, a alegria, a vida, a liberdade, a honra, 

ou a beleza são de valores inestimáveis. Isso não impede, porém, que seja 

aquilatado um valor compensatório que amenize aquele dano moral a que 

São João apóstolo chamava de danos da alma”. Grifo nosso. SOLANGE 

SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários da Pátria n° 659, centro. 

Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 12 Diante das circunstâncias do presente 

caso, como resta comprovado o dano moral sofrido pela Requerente, 

perfeitamente cabível é a aplicação de indenização a ser paga pelo 

Requerido, devendo tal medida ter não apenas um caráter PUNITIVO, mas, 

principalmente, EDUCATIVO, pois apesar de não se poder aferir 

precisamente o sofrimento, a dor e a indignação experimentada pela 

Requerente, o valor da indenização deve servir para coibir atitudes como 

as aqui narradas perpetradas pelo Requerido, que são corriqueiras, e que 

nem mesmo as inúmeras condenações em processos semelhantes a esse 

tem cessado!! A indenização do dano moral deve perseguir dupla 

finalidade, a de compensar a sensação de dor suportada pela vítima e, ao 

mesmo tempo, produzir no causador do mal um impacto suficiente para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado. Em relação ao dano moral, Maria 

Helena Diniz afirma: “Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação 

do dano moral uma função de equivalência própria do ressarcimento do 

dano patrimonial, mas um caráter, concomitantemente satisfatório para a 

vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional. 

No ressarcimento do dano moral, às vezes, ante a impossibilidade de 

reparação natural, na restitutio in integrum, procura-se atingir uma 

situação material correspondente”. Além disso, deve representar exemplo 

social, de modo a dissuadir terceiros em relação à prática de violação aos 

direitos do próximo. Ademais, a indenização por dano moral deve ser 

fixada com base nos PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE e da 

RAZOABILIDADE, de forma que não seja fonte de enriquecimento ilícito a 

Requerente, tampouco pequena que se torne inexpressiva e incentive o 

Requerido a repetir a prática ofensiva. V - DOS PEDIDOS Diante do 

exposto requer: SOLANGE SVERSUTH - OAB/MT 7.807 Rua Voluntários 

da Pátria n° 659, centro. Fone: 3223 3962 Cáceres-MT 13 a) A concessão 

a Requerente dos benefícios da justiça gratuita, em razão de não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família; b) Liminarmente, o 

cancelamento imediato de todos os serviços não contratados como 

anuidade de cartão de crédito, dentre outros, para que a Requerente não 

tenha os valores oriundos deste descontado de seus proventos, que tem 

caráter alimentar sob pena de risco irreparável; c) A citação do Requerido 

via correio, nos termos do artigo 246, I CPC, para que, desejando, 

manifeste-se sobre o presente pedido, sob pena dos efeitos da revelia e 

confissão ficta; d) Requer ainda que o Requerido seja compelido a 

apresentar o “suposto contrato” que autorizou o desconto em folha de 

pagamento da Requerente, com fundamento no artigo 396, com as 

cominações dos artigos 399, incisos I e II e 400, incisos I e II, todos do 

Novo Código de Processo Civil; e) Requer também, que ao final da ação, 

seja confirmada a liminar sendo definitivamente cessados todos os débitos 

oriundos de prestação de serviços não contratados, com a consequente 

condenação do Requerido ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, a 

título de indenização por danos morais, ocasionadas pela aflição e 

angústia causadas à parte autora, bem como o desvio produtivo sofrido, 

como forma de coibir a prática rotineira de desrespeito ao consumidor, 

conforme atuou no caso em tela; f) Declarar a inexistência de débitos em 

relação a serviços/produtos “que foram contratados” sem o 

consentimento da Requerente; g) Requer, por fim a inversão do ônus da 

prova, como previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC; h) Honorários 

advocatícios à base de 20% do valor da condenação, custas, despesas 

processuais e demais cominações legais, tudo SOLANGE SVERSUTH - 
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Cáceres-MT 14 monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora 

contados da data do evento lesivo. Protesta provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito admitidos, todas as que se fizerem necessárias. 

Dá-se a causa o valor de R$ 10.390,00 (dez mil e trezentos e noventa 

reais). Termos em que pede deferimento. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 10 de março de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237284 Nr: 6090-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O, Henrique Pestana de Souza - OAB:21.170

 Vistos etc,

Ante a insistência da defesa na inquirição da testemunha faltante Ivanildes 

de Almeida Santos Ferreira, designo a audiência em continuação para o 

dia 08 DE ABRIL DE 2020, ÁS 16H00MIN, devendo a defesa trazer a 

testemunha independente de intimação OU complementar o endereço da 

testemunha para possibilitar a intimação, em cinco dias, pois o endereço 

fornecido mostrou-se insuficiente.

 Saem os presentes intimados. Requisite-se o réu para seu interrogatório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 182369 Nr: 3701-46.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERO LEONEL DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PEIXOTO BOTELHO - 

OAB:15172

 Vistos etc,

I – A Ilustre Defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito, o qual fora 

recebido à fl. 604.

II – Apresentadas as razões recursais (fls. 605/629), bem como as 

contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 630/645), em observância ao 

Art. 589 do Código de Processo Penal, SUSTENTO a sentença de 

pronúncia objurgada.

III - Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260970 Nr: 1341-65.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUÍNO GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS - OAB:MT 21.378

 Ex positis, com fulcro no artigo 5º, da Lei nº. 11.340/06, DECLARO a 

incompetência absoluta desta Vara Criminal para cumprir a presente Carta 

Precatória, e DETERMINO sua remessa à 2ª Vara Criminal desta Comarca, 

Especializada em Violência Doméstica.Às providências. Intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 78488 Nr: 5141-24.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO PEREIRA DA SILVA, FABIANO PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

I- Considerando o teor da certidão de fl. 246, necessário o remanejamento 

da pauta.

II- Desta feita, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 27 de outubro 

de 2020, às 09h00min.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 82319 Nr: 8770-06.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 Vistos etc,

I- Considerando o teor da certidão de fl. 422, necessário o remanejamento 

da pauta.

II- Desta feita, redesigno a Sessão de Julgamento para o dia 06 de outubro 

de 2020, às 09h00min.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 146163 Nr: 4352-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM OVELAR - 

OAB:18.738/E-MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270, WALDUY FERNANDES - OAB:21529, WENDELL DO 

CARMO SANT'ANA - OAB:16185/DF

 Vistos etc,

O Insigne Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (fl. 2079), 

o qual fora recebido à fl. 2083, sendo devidamente apresentadas as 

razões à fl. 2220/2238.

A Ilustre Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 2155/2196), 

juntamente com as razões recursais, o qual fora recebido à fl. 2199.

 Exposta as contrarrazões pelo Parquet (fls. 2200/2219) e pela defesa 

(fls. 2242/2251), em observância ao artigo 589 do Código de Processo 

Penal, SUSTENTO a sentença de pronúncia objurgada.

Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 260957 Nr: 1330-36.2020.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WILLY DE SOUZA XAVIER, 

LECIMAR RODRIGUES CHAVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:MT 24.238

 Vistos etc,

 I – Designo para cumprimento do ato deprecado o dia 02 DE ABRIL DE 

2020, às 13h20min.

II – Comunique-se o Juízo deprecante para as providências cabíveis.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 244751 Nr: 216-96.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FARIA MENDIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos, etc.

Primeiramente, recebo a manifestação ministerial de fls. 47/49 como 

aditamento da denúncia apresentada às fls. 04/05.

Destarte, por satisfazer os requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a 

denúncia e o aditamento da denúncia, oferecida contra Luciano Faria 

Mendieta, com incurso no art. 147, caput, c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do 

Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei n. 11.340/06.

Cite-se e intime-se o acusado novamente para apresentar, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta à acusação, por intermédio de 

advogado, conforme preceituam os artigos 396 e 396-A, do CPP.

Após a citação do réu, intime-se o n. Advogado para ratificar ou retificar a 

resposta à acusação apresentada às fls. 51.

Por fim, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256437 Nr: 8650-74.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8650-74.2019.811.0006 – Id. 256437

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Carlos Eduardo da Silva Filiação: José Severino 

da Silva e Rita Lina da Silva, data de nascimento: 08/06/1999, brasileiro(a), 

natural de Marechal Deodoro-AL, , Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima 

JESSICA DANIELA ALMEIDA DOS SANTOS, tendo como suposto agressor 

CARLOS EDUARDO DA SILVA, cometendo em tese o delito do artigo 140 e 

147, do Decreto-Lei nº 2.848/40, nas disposições da Lei 11.340/06.(...) 

Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no registro de 

ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser 

deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem como para 

evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais 

graves. Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto necessárias: 1. PROÍBO O 

OFENSOR à se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, no 

limite mínimo de 500 metros; 2. PROÍBO O OFENSOR de manter contato 

com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de 

comunicação; 3. PROÍBO O OFENSOR a frequentar a residência da vítima, 

a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma; Deixo de 

acolher os demais pedidos de providencias protetivas, vez que a ofendida 

não trouxe aos autos informações e/ou documentos hábeis que 

demonstrem a real necessidade de tais medidas. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...). Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. Por fim, com 

fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, encaminho a ofendida 

ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à 

Rua dos Operários, 600 – Centro, onde serão ofertados atendimentos 

continuados, buscando romper com as situações de violação, visando 

promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das 

ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto INTIME-SE 

O OFENSOR, (...) desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas 

aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 6 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256128 Nr: 8429-91.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8429-91.2019.811.0006 – Id. 256128

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALESSANDRO PIRES COUTINHO

INTIMANDO: Autor do fato: A. P. C., Rg: 25636227 SSP MT Filiação: 

Doralice Peinado Pires e Joelson Coutinho, data de nascimento: 

15/04/1997, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima 

BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES, tendo como suposto 

agressor ALESSANDRO PIRES COUTINHO, cometendo em tese o delito de 

LESÃO CORPORAL, nas disposições da Lei 11.340/06. (...) Por todo o 

exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
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que denoto necessárias: 1. DETERMINO o afastamento do agressor do lar, 

domicílio ou local de convivência; 2. PROÍBO O OFENSOR à se aproximar 

da ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 

metros; 3. PROÍBO O OFENSOR de manter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; 4. PROÍBO O 

OFENSOR a frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da mesma; Deixo de acolher os demais 

pedidos de providencias protetivas, vez que a ofendida não trouxe aos 

autos informações e/ou documentos hábeis que demonstrem a real 

necessidade de tais medidas. Levando-se em consideração que o rol de 

medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 

22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras 

medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e 

a providência se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi 

art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à 

integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, 

crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a 

harmonia familiar. Por fim, com fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 

11.340/06, encaminho a ofendida ao “Projeto Elas: (re)significando”, 

desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS deste Município, localizado à Rua dos Operários, 600 – 

Centro, onde serão ofertados atendimentos continuados, buscando 

romper com as situações de violação, visando promover o fortalecimento 

da função protetiva da família, a partir das ações propostas e 

desenvolvidas pelos executores do Projeto INTIME-SE O OFENSOR, (...) 

desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade.

 Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, 

arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, 

determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de 

justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. Notifique-se o 

Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se o necessário. 

As providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256192 Nr: 8464-51.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8464-51.2019.811.0006 – Id. 256192

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO CÉSAR RIBEIRO

INTIMANDO: Autor do fato: P. C. R., Cpf: 02837225177, Rg: 2048832-7 SSP 

MT Filiação: Marco Aurélio Ribeiro e Dilcélia Castro da Cunha Ribeiro, data 

de nascimento: 22/02/1989, brasileiro(a), natural de Rosário oeste-MT, 

solteiro(a), entregador de pão, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido; e a Criança / adolescente (vítima): R. M. B. H., Filiação: Jose 

Bazan e Tereza Herbas, data de nascimento: 17/06/2003, brasileiro(a), 

natural de Bolivia-MT, convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO e a VÍTIMA acima qualificados, 

de que foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em favor da vítima e em 

desfavor do ofensor, conforme decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cod. n. 256192 Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima ROSA MARCELA BAZAN HERBASS, tendo como 

suposto agressor PAULO CÉSAR RIBEIRO, que teria cometido, em tese, o 

delito de ameaça e lesão corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06 e 

assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Portanto, considerando 

que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a 

hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência 

solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que o 

comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por 

todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01-Levando-se em consideração o 

relato da vítima, DETERMINO o afastamento provisório do agressor do lar. 

02- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima e familiares, no limite 

mínimo de 500 metros. 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a 

vítima e familiares, por qualquer meio de comunicação. 04- DETERMINO 

recondução da ofendida ao respectivo domicilio, após afastamento do 

agressor; Para a garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, também 

fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o demandado, 

inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda da validade 

da medida. Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas 

aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. Por fim, com 

fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, ENCAMINHO A VÍTIMA 

ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à 

Rua dos Operários, 600-Centro, onde serão ofertados atendimentos 

continuados, buscando romper com as situações de violação, visando 

promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das 

ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto. INTIME-SE 

O OFENSOR, (...) desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas 

aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. As providências. Cumpra-se, com urgência."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256402 Nr: 8624-76.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS
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AUTOS Nº 8624-76.2019.811.0006 – Id. 256402

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LEILA KIMBERLLY DOS SANTOS GOLVEIA

INTIMANDO: Autor do fato: L. K. dos S. G., Filiação: João Darque de 

Golveia e Marli dos Santos, data de nascimento: 14/11/1997, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR a AUTORA DO FATO acima qualificada, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima 

MARLI DOS SANTOS, tendo como suposto agressor LEILA KIMBERLLY 

DOS SANTOS GOLVEIA, cometendo em tese o delito de AMEAÇA, nas 

disposições da Lei 11.340/06. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 1. DETERMINO o afastamento da agressora do lar, domicílio 

ou local de convivência; 2. PROÍBO A OFENSORA à se aproximar da 

ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 3. 

PROÍBO A OFENSORA de manter contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunha por qualquer meio de comunicação; 4. PROÍBO A 

OFENSORA a frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da mesma; Levando-se em consideração 

que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é 

exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a 

imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) 

Diante desse cenário, DETERMINO que a agressora participe de 02 (duas) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

comparecer perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. Por fim, com fundamento no art. 23, inciso I da 

Lei n. 11.340/06, encaminho a ofendida ao “Projeto Elas: (re)significando”, 

desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS deste Município, localizado à Rua dos Operários, 600 – 

Centro, onde serão ofertados atendimentos continuados, buscando 

romper com as situações de violação, visando promover o fortalecimento 

da função protetiva da família, a partir das ações propostas e 

desenvolvidas pelos executores do Projeto INTIME-SE A OFENSORA,(...) 

desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...). Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248265 Nr: 2818-60.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2818-60.2019.811.0006 – Id. 248265

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): UELINTON RODRIGUES DE LIMA

INTIMANDO: Vítima: Maria de Fatima da Silva, Rg: 21735000 SSP MT 

Filiação: Marilza Maria da Silva, data de nascimento: 21/01/1990, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, do lar, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, que ante o decurso do 

prazo de 06 (seis) meses, e sem manifestação de interesse pela 

continuidade das medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS supracitados serão arquivados, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cod. n. 248265 Vistos, etc. (...) 

As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, 

serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela necessidade da sua 

manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer 

a continuidade. Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da 

vítima e sem informações que demonstrem a necessidade da manutenção 

das mesmas, arquive-se, com baixas e anotações de praxe. (...) 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254739 Nr: 7413-05.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7413-05.2019.811.0006 – Id. 254739

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): AIRTON CESAR MOREIRA SOARES

INTIMANDO: Autor do fato: A. C. M. S., Cpf: 39363694100, Rg: 

092572954-3 MD EB Filiação: Veridiano Soares Sobrinho e Bartolina 

Moreira Soares, data de nascimento: 09/04/1970, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, militar reformado do exército, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO e a VÍTIMA acima qualificados, 

de que foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em favor da vítima e em 

desfavor do ofensor, conforme decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Medida protetiva cod. n. 254739 Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima SUELI ANA SOUZA DE MATOS SOARES, tendo 

como suposto agressor AIRTON CESAR MOREIRA SOARES, que teria 

cometido, em tese, o delito de injuria, com a incidência da Lei nº 11.340/06 

e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Portanto, 

considerando que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência 

configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a 

providência solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que 

o comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves. 

Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01 -PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima e familiares, no limite mínimo de 500 metros. 

02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima e familiares, por 

qualquer meio de comunicação. 03 - PROIBO O OFENSOR de frequentar a 

residência da vítima e familiares, bem como o local de trabalho, a fim de 
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preservar sua integridade física e psicológica. Para a garantia da 

efetividade desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar 

ou entrar em contato com o demandado, inclusive por telefone e meios 

eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...). Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para 

informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. Por fim, com 

fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, ENCAMINHO A VÍTIMA 

ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à 

Rua dos Operários, 600-Centro, onde serão ofertados atendimentos 

continuados, buscando romper com as situações de violação, visando 

promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das 

ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto. INTIME-SE 

O OFENSOR, (...) desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas 

aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. As providências. Cumpra-se, com urgência."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255329 Nr: 7877-29.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7877-29.2019.811.0006 – Id. 255329

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ALDO PEREIRA SANTANA

INTIMANDO: Vítima: M. H. H., Cpf: 84571039115, Rg: 1135010-5 SSP MT 

Filiação: Jandira Holander Camilo e David Holander, data de nascimento: 

27/01/1967, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), diarista, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR a Vítima acima qualificada, de que foram aplicadas 

MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor, conforme decisão abaixo 

parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cod. n. 255329 Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima MARTA HELENA HOLANDER, tendo como suposto 

agressor ALDO PEREIRA SANTANA, que teria cometido, em tese, o delito 

de LESAO CORPORAL, com a incidência da Lei nº 11.340/06 e assim, 

passo a analisar as medidas cabíveis. (...). Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 01- DETERMINO o afastamento do agressor da residência da 

vítima 02 - PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima e familiares, no 

limite mínimo de 150 metros. 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato 

com a vítima por qualquer meio de comunicação. 04 – ENCAMINHAR O 

OFENSOR ao grupo de Alcoólicos Anônimos ‘Maracanã’, com endereço à 

Rua das Granadas, n. 259, bairro Vila Mariana, às terças, quintas e aos 

sábados, das 19h00min as 21h00min, ou no Grupo de Alcoólicos 

‘Anônimos Caminho’, localizado na Rua Riachuelo, n. 110, Praça da 

cavalhada, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h00min as 

21h00min, devendo o mesmo participar de 03 (três) encontros. Para a 

garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de 

se aproximar ou entrar em contato com o demandado, inclusive por 

telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. Por fim, com 

fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, ENCAMINHO A VÍTIMA 

ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à 

Rua dos Operários, 600-Centro, onde serão ofertados atendimentos 

continuados, buscando romper com as situações de violação, visando 

promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das 

ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto. INTIME-SE 

O OFENSOR, (...) desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas 

aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...). Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. As providências. Cumpra-se, com urgência."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256566 Nr: 8715-69.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8715-69.2019.811.0006 – Id. 256566

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): VALBER CARNEIRO ALVES

INTIMANDO: Autor do fato: Valber Carneiro Alves, Cpf: 04622540118, Rg: 

21079617 SEJUS MT Filiação: Valdir Alves e Marli Meire Carneiro Alves, 
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data de nascimento: 11/04/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima 

GÉSSICA DANTAS TOSCANO, tendo como suposto agressor VALBER 

CARNEIRO ALVES, cometendo em tese o delito de AMEAÇA, nas 

disposições da Lei 11.340/06. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 1. DETERMINO O AFASTAMENTO DO AGRESSOR do lar, 

domicílio ou local de convivência; 2. PROÍBO O OFENSOR de se aproximar 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 

metros; 3. PROÍBO O OFENSOR de se comunicar com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4. PROÍBO O 

OFENSOR de frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 5. 

DETERMINO A SEPARAÇÃO DE CORPOS. Deixo de acolher os demais 

pedidos de providencias protetivas, vez que a ofendida não trouxe aos 

autos informações e/ou documentos hábeis que demonstrem a real 

necessidade de tais medidas. Levando-se em consideração que o rol de 

medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 

22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras 

medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e 

a providência se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi 

art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à 

integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, 

crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a 

harmonia familiar. Por fim, com fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 

11.340/06, encaminho a ofendida ao “Projeto Elas: (re)significando”, 

desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS deste Município, localizado à Rua dos Operários, 600 – 

Centro, onde serão ofertados atendimentos continuados, buscando 

romper com as situações de violação, visando promover o fortalecimento 

da função protetiva da família, a partir das ações propostas e 

desenvolvidas pelos executores do Projeto INTIME-SE O OFENSOR, (...) 

desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257955 Nr: 9584-32.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9584-32.2019.811.0006 – Id. 257955

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUCIANO DE ARRUDA CARDENA

INTIMANDO: Autor do fato: Luciano de Arruda Cardena, Cpf: 

947720880172, Rg: 14301210 SSP SP Filiação: João Cardena e Maria de 

Arruda Cardena, data de nascimento: 19/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, pedreiro, jardineiro, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cód. n 257955 Vistos, etc. Ante o 

art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da 

vítima GEISE RODRIGUES CARDOSO, tendo como suposto agressor 

LUCIANO DE ARRUDA CARDENA, que teria cometido, em tese, o delito de 

lesão corporal, com a incidência da Lei nº 11.340/06 assim, passo a 

analisar as medidas cabíveis. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 01- Levando-se em consideração o relato da vítima, bem 

como a existência de filhos menores de idade, DETERMINO o afastamento 

provisório do agressor do lar, domicílio ou local de convivência. 02- 

PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima e familiares, no limite 

mínimo de 500 metros; 03-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a 

vítima e familiares, por qualquer meio de comunicação. 04 - PROIBO O 

OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua 

integridade física e psicológica. 05- Ante o teor do depoimento da vítima e 

a idade dos filhos, suspendo, por ora, o direito de visita aos dependentes 

menores, até ulterior deliberação. 06-Com fundamento no art. 23, IV, da Lei 

n. 11.340/06, DETERMINO a separação de corpos do casal. Para a 

garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de 

se aproximar ou entrar em contato com o demandado, inclusive por 

telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID 

(Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O 

juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e 

pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher”. Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, (...) desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas 

aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência."
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256035 Nr: 8385-72.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8385-72.2019.811.0006 – Id. 256035

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUIZ FELIPE LEITE CABREIRA

INTIMANDO: Autor do fato: L. F. L. C., Cpf: 06962217137, Rg: 28972767 

SSP MT Filiação: Lucinei Aparecido de Souza Cabreira e Catarina Pereira 

Leite, data de nascimento: 20/02/1999, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cod. n. 256035 Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima THAIS RODRIGUES DA SILVA, tendo como suposto 

agressor LUIZ FELIPE LEITE CABREIRA, que teria cometido, em tese, os 

delitos de ameaça, lesão corporal e dano, com a incidência da Lei nº 

11.340/06 e assim, passo a analisar as medidas cabíveis. (...). Portanto, 

considerando que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência 

configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a 

providência solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que 

o comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves. 

Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima e familiares, no limite mínimo de 300 metros. 

02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima e familiares, por 

qualquer meio de comunicação. 03- PROIBO O OFENSOR de frequentar a 

residência da vítima e familiares, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. 04- Com fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 11.340/06, 

DETERMINO a separação de corpos do casal. Quanto ao pedido de 

encaminhamento para Casa de Amparo, saliento que este município não 

dispõe de tal abrigo, motivo pelo qual determino que a mesma compareça 

ao CREAS, que poderá auxilia-la na obtenção de moradia provisória. 

Quanto às demais questões narradas pela vítima, extrai-se que são 

atinentes a área cível, de modo que a presente medida não se presta a 

esse intento, de modo que deverá buscar a medida judicial cível adequada 

para solução desta questão, salientando que poderá procurar a 

Defensoria Pública local, que lhe prestará o devido auxílio para a 

resolução da demanda. Para a garantia da efetividade desta decisão a 

VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Levando-se em consideração que o rol de medidas 

protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, 

da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além 

daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO 

que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. Por fim, com 

fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, ENCAMINHO A VÍTIMA 

ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à 

Rua dos Operários, 600-Centro, onde serão ofertados atendimentos 

continuados, buscando romper com as situações de violação, visando 

promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das 

ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto. INTIME-SE 

O OFENSOR, (...) desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas 

aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 

eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. As providências. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248640 Nr: 3101-83.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3101-83.2019.811.0006 – Id. 248640

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CECILIO MANOEL DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: A. B., Filiação: Catarino Soares e Antonia Brandina, 

data de nascimento: 21/02/1997, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualificada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS supracitados serão arquivados conforme decisão abaixo 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. (...) As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a 

vítima entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer 

ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, 

decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações 

que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, 

com baixas e anotações de praxe. (...) Às providências. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247730 Nr: 2406-32.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2406-32.2019.811.0006 – Id. 247730

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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AUTOR(ES):

 RÉU(S): PAULO BENEDITO GOMES REIS

INTIMANDO: Vítima: Rosana Tavares de Oliveira, Cpf: 53613058120, Rg: 

0792320-1 SSP MT Filiação: Pedro Mateus de Oliveira e Luzia Tavares de 

Oliveira, data de nascimento: 06/07/1969, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente, doméstica, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR A VÍTIMA acima qualficada, que tendo em vista o 

decurso do prazo de 06 (seis) meses sem que houvesse manifestação de 

interesse na continuidade nas medidas de proteção, os autos de MEDIDAS 

PROTETIVAS serão arquivados conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. (...) As medidas aqui aplicadas 

possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a 

vítima entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer 

ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, 

decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações 

que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, 

com baixas e anotações de praxe. (...) Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256527 Nr: 8697-48.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8697-48.2019.811.0006 – Id. 256527

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOÃO MARCOS LUCAS DE SOUZA

INTIMANDO: Autor do fato: João Marcos Lucas de Souza, Rg: 30001854 

SSP MT Filiação: João Lucas e Maria Francisca de Souza Lucas, data de 

nascimento: 06/09/1995, brasileiro(a), natural de Rio branco-MT, 

convivente, auxiliar de serviços gerais, Endereço: Rodovia Sadia, Terceiro 

Linhão, Bairro: Zona Rural, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima 

ANDREIA VIEIRA LIMA, tendo como suposto agressor JOÃO MARCOS 

LUCAS DE SOUZA, cometendo em tese o delito de LESÃO CORPORAL, 

nas disposições da Lei 11.340/06. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 1. PROÍBO O OFENSOR a se aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 2. PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3. PROÍBO O OFENSOR 

de frequentar a residência da ofendida, a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida; 4. ENCAMINHAR O OFENSOR ao grupo de 

apoio A.A – Alcoólicos Anônimos, com endereço à Rua das Granadas, n. 

259, bairro Vila Mariana, às terças, quintas e aos sábados, das 19h00min 

as 21h00min, parra participação de 02 (duas) reuniões. Deixo de acolher 

os demais pedidos de providencias protetivas, vez que a ofendida não 

trouxe aos autos informações e/ou documentos hábeis que demonstrem a 

real necessidade de tais medidas. Levando-se em consideração que o rol 

de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo 

(art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de 

outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e 

a providência se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi 

art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à 

integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, 

crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a 

harmonia familiar. Por fim, com fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 

11.340/06, encaminho a ofendida ao “Projeto Elas: (re)significando”, 

desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS deste Município, localizado à Rua dos Operários, 600 – 

Centro, onde serão ofertados atendimentos continuados, buscando 

romper com as situações de violação, visando promover o fortalecimento 

da função protetiva da família, a partir das ações propostas e 

desenvolvidas pelos executores do Projeto INTIME-SE O OFENSOR, (...) 

desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas 

deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente 

decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem 

como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 

11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) 

meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...). Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei 11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento 

seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 

do FONAVID. Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a 

vítima. Expeça-se o necessário. As providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 240557 Nr: 8340-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO MAGALHÃES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração que o Advogado Thiago Cruz Furlaneto 

deixou de apresentar resposta à acusação no prazo legal (fl. 97), hei por 

bem determinar a intimação do réu para constituir novo advogado ou 

informar sua hipossuficiência financeira, devendo o Sr. Meirinho certificar 

a resposta.

Em tempo, caso o acusado informe que não possui condições financeiras 

de constituir novo advogado, desde já nomeio a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa e apresentar resposta à acusação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 252645 Nr: 5911-31.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON FERREIRA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21.170

 Vistos, etc.

Ante a sua tempestividade, recebo o Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa do réu ARILSON FERREIRA ASSUNÇÃO à fl. 163.

Abra-se vista a Defesa do réu para apresentação das razões recursais, 

no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.
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Por fim, com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255867 Nr: 8277-43.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8277-43.2019.811.0006 – Id. 255867

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): FABIANO DA CRUZ

INTIMANDO: Autor do fato: F. da C., Cpf: 02900064147, Rg: 21437423 SSP 

MG Filiação: Maria Aparecida da Cruz, data de nascimento: 17/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), autônomo, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos em plantão. Trata-se de medida protetiva 

requerida por Rosemar Aparecida Oliveira Caetano, nos termos do art. 11 

da Lei nº 11.340/06, restando configurada a urgência, tendo em vista as 

necessidades assecuratórias em relação à vítima. A requerente narrou, 

perante a Autoridade Policial, que há mais de um ano terminou o 

relacionamento amoroso que tinha com o suspeito, sendo que não 

possuem filhos em comum. Que desde a separação vem sofrendo 

ameaças de morte e agressão por parte do suspeito. Que o suspeito não 

tem residência fixa é usuário de entorpecente e constantemente fica 

embriagado. Relatou, ainda, que na data de hoje, dia 10/10/2019, 

novamente o suspeito foi até a sua casa e lhe ameaçou de morte dizendo 

que se não voltar para ele, a matará, pois não aceita o fim do 

relacionamento, e jogou pedra na janela da casa a danificando. Afirma que 

não suporta mais essa situação, por isso acionou a polícia militar, os quais 

foram até o local, porém o suspeito já havia fugido e não o localizaram. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), assistência à família 

(art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina do art. 1º c/c artigo 

22 e seguintes da Lei 11.340/06, DEFIRO as medidas protetivas pleiteadas, 

quais sejam: • Proibição do agressor de se aproximar da vítima e de seus 

familiares, no limite de 200 (duzentos metros); • Proibição do agressor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; • Proibição do agressor de frequentar a residência 

da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

• O Afastamento do ofensor do lar ou local de convivência, bem como no 

local de trabalho da vítima. Notifique-se o ofensor acerca da presente 

decisão, para que cumpra as determinações acima especificadas, 

consignando-se que o descumprimento das medidas protetivas ora 

deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO 

PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Penal. Oficie-se à autoridade policial, comunicando que foram concedidas 

as medidas de proteção requeridas, devendo garantir proteção à 

ofendida, inclusive no caso de descumprimento das medidas ora 

deferidas, na forma estabelecida pelo artigo 11 e seus incisos da Lei nº 

11.340/06. Proceda-se à devida inclusão de dados, para fins estatísticos, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 11.340/06. Intime-se a ofendida. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta 

decisão como mandado.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257069 Nr: 9029-15.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9029-15.2019.811.0006 – Id. 257069

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): VALTEIR MANOEL DA COSTA

INTIMANDO: Autor do fato: V. M. da C., Cpf: 52268934187, Rg: 

1.048.372-1 SJ MT Filiação: José Costa Filho e Maria Cassimira de Oliveira, 

data de nascimento: 12/12/1965, brasileiro(a), natural de S. J. do 

Divino-MG, solteiro(a), vendedor, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cod. n. 257069 Vistos em plantão. 

Com fundamento no art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de 

Polícia Civil, em prol da vítima TANIA APARECIDA DOS SANTOS, tendo 

como suposto agressor VALTEIR MANOEL DA COSTA, que teria cometido, 

em tese, o delito de ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06 e assim, 

passo a analisar as medidas cabíveis. (...) Portanto, considerando que as 

circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese 

do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, 

por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do 

agressor possa evoluir para atitudes mais graves. (...) Por todo o exposto, 

APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto 

necessárias: 01- PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima e 

familiares, no limite mínimo de 150 metros. 02-PROIBO O OFENSOR de 

manter contato com a vítima e familiares, por qualquer meio de 

comunicação, salientado que permanece inalterado o direito de ter contato 

com as filhas menores, que deverá ser exercido através de terceiros, de 

confiança de ambas as partes 03- PROIBO O OFENSOR de frequentar a 

residência da vítima e familiares, a fim de preservar sua integridade física 

e psicológica. Deixo de deferir o afastamento do lar, tendo em conta que 

não mais residem no mesmo local. Quanto às demais questões narradas 

pela vítima, extrai-se que são atinentes a área cível (pensão alimentícia e 

regulamentação de visitas), de modo que a presente medida não se presta 

a esse intento, de modo que deverá buscar a medida judicial cível 

adequada para solução desta questão, salientando que poderá procurar a 

Defensoria Pública local, que lhe prestará o devido auxílio para a 

resolução da demanda. Para a garantia da efetividade desta decisão a 

VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar ou entrar em contato com o 

demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda 

da validade da medida. Levando-se em consideração que o rol de medidas 

protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, 

da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além 

daquelas descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO 

que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2ª 

Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe 

para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), 

busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. Por fim, com 

fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, ENCAMINHO A VÍTIMA 

ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à 

Rua dos Operários, 600-Centro, onde serão ofertados atendimentos 

continuados, buscando romper com as situações de violação, visando 

promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das 

ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto. INTIME-SE 

O OFENSOR, (...) desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas 

aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe 
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eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, 

do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da 

Lei n. 11.340/06. As medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 

(seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso a vítima entenda pela 

necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª 

Vara Criminal e requer a continuidade. Deste modo, decorrido prazo 

citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a 

necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e 

anotações de praxe. (...) Fica desde já assegurado a solicitação de 

reforço policial, nos termos do disposto no §3º do artigo 22 da Lei 

11.340/06. Por fim, determino que o presente procedimento seja autuado 

em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID. 

Notifique-se o Ministério Público, a Autoridade Policial e a vítima. As 

providências. Cumpra-se."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 243773 Nr: 10427-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado JULIO CEZAR DA SILVA, da 

imputação a que se sujeitou nesses autos, o que faço com fundamento no 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Decorrido o prazo 

recursal, e feita às anotações, comunicações e baixas de estilo, inclusive 

junto ao Cartório Distribuidor, arquive-se.P.R.I.C.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197295 Nr: 1832-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1832-14.2016.811.0006 – Id. 197295

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ROBERTO CARLOS GONÇALVES DE SOUZA

INTIMANDO: Denunciado(a): Roberto Carlos Gonçalves de Souza, Rg: 

9286829 SSP MT Filiação: Augusto Rodrigues Gonçalves e Zilda Modesto 

de Souza, data de nascimento: 17/03/1973, brasileiro(a), , Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESÚMO DA DENÚNCIA: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no 

dia 09 de agosto de 2015, (...), neste município de Cáceres/MT, Roberto 

Carlos Gonçalves de Souza, consciente da ilicitude e reprovabilidade de 

sua conduta, constrangeu a vítima Rosemir da Silva Suruvi, mediante 

violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal. (...) Diante do exposto, 

o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Roberto Carlos Gonçalves de Souza 

como incurso no artigo 213, caput, do Código Penal.(...).”

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação editalícia ROBERTO CARLOS GONÇALVES DE 

SOUZA, nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Decorrido 

prazo, sem manifestação, retornem os autos ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255376 Nr: 7913-71.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON COLUNA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7913-71.2019.811.0006 – Id. 255376

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WILSON COLUNA GUIMARÃES

INTIMANDO: Denunciado(a): Wilson Coluna Guimarães, Cpf: , Rg: 

25921495 SSP MT Filiação: Evaldo P. Guimarães e Rosangela Benedita 

Pereira Coluna, data de nascimento: 26/02/1999, brasileiro(a), natural de 

Marcelândia-MT, convivente, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA INICIAL: “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 

15 de setembro de 2019, (...), neste município de Cáceres/MT, o 

denunciado Wilson Coluna Guimarães, consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal, e a saúde 

de sua convivente Renata Aparecida de Fatima Ribeiro, causando as 

lesões corporais (...). Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

Wilson Coluna Guimarães como incurso no artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se as disposições da 

Lei 11.340/2006.(...).”

 DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação editalícia WILSON COLUNA GUIMARÃES, nos moldes 

do art. 361 do Código de Processo Penal. Decorrido prazo, sem 

manifestação, retornem os autos ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252665 Nr: 5920-90.2019.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5920-90.2019.811.0006 – Id. 252665

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): GIOVANNNY ALECKESANDRO DE SOUZA SILVEIRO

INTIMANDO: Autor do fato: Giovannny Aleckesandro de Souza Silveiro 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO acima qualificado, de que foram 

aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme decisão 

abaixo parcialmente transcrita..

DECISÃO/DESPACHO: “Trata-se de pedido de providências para aplicação 

de medidas protetivas, formulado em favor de Adriana de Miranda Silva, 
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diante da prática de violência doméstica, consistente em ameaças por 

parte de seu ex-companheiro Giovanny Alecksandro de Souza Silvério. 

(...) Por todo o exposto, defiro em parte o pedido formulado para 

determinar: 1. Proibição de se aproximar da ofendida, familiares desta e 

testemunhas a uma distância de pelos menos 100 (cem) metros; 2. 

Proibição de entrar em contato com a ofendida e seus familiares por 

qualquer meio de comunicação; 3. Proibição de frequentar a atual 

residência da vítima, e seu local de trabalho, e de seus familiares, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida; (...). Nos termos 

do art. 31, da mesma lei, determino a intervenção nos autos de equipe 

multidisciplinar. (...) Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

10 de março de 2020. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228315 Nr: 13064-86.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI HONORATO OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:RO/802

 Autos n° 13064-86.2017.811.0006 – Cód. 228315

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 156, determino que se intime o denunciado 

Vanderlei Honorato Oenning para constituir novo advogado no prazo de 

10 (dez) dias. Caso não possua condições, deverá ser certificado nos 

autos nos moldes da CNGC.

 Saliento que, possuindo o réu condições financeiras para contratar 

advogado particular, ou decorrido o prazo sem manifestação, será 

nomeado advogado dativo para que possa assisti-los em seu interesse.

Não havendo o réu condições financeiras e devidamente certificado nos 

autos, nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, 

LEANDRO APARECIDO CARLOS, HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON 

DE SOUZA SILVA, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:27.384-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

MAGDA PEREIRA DE ANDRADE - OAB:14306/GO, RONALDO MARTINS 

FRAGA - OAB:13.513/MT

 Autos n° 4305-70.2016.811.0006 – Cód. 201375

Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. TJMT 

para o fim de localização do endereço do réu Wesley Milane de Souza 

Lima.

Intime-se o patrono do réu para que acoste aos autos termo de renúncia 

ou revogação dos poderes que lhes foram outorgados ou para patrocine a 

defesa do réu, apresentando oportunamente o endereço deste para fins 

de intimação.

Não sendo localizado novo endereço do réu Wesley Milane de Souza Lima 

ou ainda não acostando aos autos a defesa o endereço deste, determino, 

nos termos do art. 392, inciso VI, do Código de Processo Penal, sua 

intimação por edital.

Expeça-se o edital de intimação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos 

termos do §1º, do art. 392, do Código de Processo Penal.

Conste do edital as advertências e cominações legais, afixando-o no local 

de costume no Fórum, bem como enviando cópia do mesmo à imprensa 

oficial.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204003 Nr: 5926-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Christian Adriano 

Salgueiro - OAB:24525, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:

 Autos n° 5926-05.2016.811.0006 – Cód. 204003

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 275, determino que se intime o denunciado Evandro 

Lucas da Silva para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. 

Caso não possua condições, deverá ser certificado nos autos nos moldes 

da CNGC.

 Saliento que, possuindo o réu condições financeiras para contratar 

advogado particular, ou decorrido o prazo sem manifestação, será 

nomeado advogado dativo para que possa assisti-los em seus interesses.

Não havendo o réu condições financeiras e devidamente certificado nos 

autos, nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-los em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214191 Nr: 2474-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14.391

 Vistos.

Tendo o réu alterado seu endereço sem informar a este Juízo o atual 

logradouro, decreto sua revelia nos termos do art. 367, do Código de 

Processo Penal.

Tendo em vista que a testemunha Gilson Antonio da Silva foi ouvida antes 

da citação do réu nestes autos (fls. 92/94 e 102), manifeste-se a defesa 

quanto a necessidade de nova oitiva.

Após, caso haja desistência, manifestem-se as partes em eventuais 

diligências complementares.

Não havendo diligências, apresentem alegações finais em forma de 

memoriais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 253967 Nr: 6901-22.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVA DAVEL CANDIA LEITE, PAULO HENRIQUE 

RODRIGUES BORGES, ADAMO FERNANDO DA SILVA SOUZA, KALLIL 

DOUGLAS LEITE ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 6901-22.2019.811.0006 – Cód. 253967

Vistos.
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Cite-se o acusado Paulo Henrique Rodrigues Borges, por edital com prazo 

de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Conste no edital as advertências legais.

Com relação aos corréus Kallil Douglas Leite Ortega, Adamo Fernando da 

Silva Souza e Riva Davel Candia Leite, não estando presentes as 

hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397, do CPP (causas 

excludentes da ilicitude, causa excludente da culpabilidade, fato narrado 

não constitui crime e causas de extinção da punibilidade), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24/06/2020, às 15h15min, 

oportunidade em que será tomada a declaração do ofendido, a inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como eventuais 

esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório dos réus, tudo de acordo com a nova 

sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu 

artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Visando a celeridade processual, determino o desmembramento do feito 

com relação ao réu Paulo Henrique Rodrigues Borges.

Notifique-se o Ministério Público e intimem-se as respectivas.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224433 Nr: 10264-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FILIPE DA SILVA 

SIQUEIRA - OAB:170588/rj, EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:170.588/RJ

 Autos n° 10264-85.2017.811.0006 – Cód. 224433

 Vistos.

Ante a certidão de fls. 203, determino que se intime o denunciado Bruno 

José Costa Schettino para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não possua condições, deverá ser certificado nos autos nos 

moldes da CNGC.

 Saliento que, possuindo o réu condições financeiras para contratar 

advogado particular, ou decorrido o prazo sem manifestação, será 

nomeado advogado dativo para que possa assisti-los em seus interesses.

Não havendo o réu condições financeiras e devidamente certificado nos 

autos, nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-los em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158378 Nr: 6116-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES HENRIQUE DE ANDRADE, LENILTON 

PAULA DE MELO, ELIELSON PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672, NAIANY RODRIGUES DE AMORIM - 

OAB:38603/GO, ROGÉRIO RAMOS VARANDA JÚNIOR - OAB:13.674

 Processo nº 6116-70.2013.811.0006 – Cód. 158378

Vistos.

Preliminarmente, intime-se o patrono do réu Charles Henrique de Andrade 

para que acoste aos autos termo de renúncia ou revogação dos poderes 

que lhes foram outorgados ou para patrocine a defesa do réu.

Após, acostando aos autos termo de renúncia ou decorrido o prazo sem 

manifestação, forte no primado constitucional dos incisos LV do artigo 5º 

da Constituição Federal de 88 e corolários normativos infraconstitucionais, 

para salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, o ilustre advogado Dr. Ronaldo Martins Fraga, 

OAB/MT 13.513, para atuar na defesa do réu, a qual desempenhará tal 

múnus público segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da 

disposição estanque no artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de 

Ética da honrada OAB.

 Por força e na forma do provimento 09/2007/CGJ/MT, pelo serviço a ser 

desempenhado pelo advogado dativo em testilha, e levando em 

consideração o momento processual em questão ARBITRO, a título de 

honorários advocatícios, em 5 URH, nos termos da Tabela XIX (Advocacia 

Perante o Tribunal) da OAB/MT, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o advogado nomeado nos autos para apresentação das razões 

recursais em favor do réu.

 Outrossim, decorrido o prazo para acostar aos autos termo de renúncia 

do mandato conferido ao patrono constituído pelo réu, façam-me os autos 

conclusos para providências.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261127 Nr: 1453-34.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON DOS SANTOS MELO, Cpf: 

06338888182, Rg: 26047438, Filiação: Eliane dos Santos Varanda Melo e 

Adimilson Pereira de Melo, data de nascimento: 16/06/1993, brasileiro(a), 

solteiro(a), auxiliar de serviçoes gerais, Telefone 65-9-9938-0772. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, o João Vitor Almeida Silva e Robson 

Dos Santos Melo, com incursos no art. 157....

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 09 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257210 Nr: 9102-84.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA ROCHA, LUIZ GUILHERME 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ GUILHERME ROSA, Cpf: 

06177826105, Filiação: Nereide Rosa, data de nascimento: 14/11/2000, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ 

GUILHERNE ROSA, como incurso no art. 155, caput, do codigo penal

Despacho: Vistos.Uma vez que o endereço encontrado junto ao sistema 

E-cac foi o mesmo dos autos, aliado ao fato que junto ao sistema SIEL 

nenhum endereço em nome do réu foi encontrado, acolho o pleito 
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Ministerial de fls. 43.Cite-se o acusado, por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecer resposta escrita à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo sem manifestação, desde já 

nomeio o Núcleo de Prática Jurídicas – NPJ da UNEMAT, para a defesa do 

réu.Conste no edital as advertências legais.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 09 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253967 Nr: 6901-22.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVA DAVEL CANDIA LEITE, PAULO HENRIQUE 

RODRIGUES BORGES, ADAMO FERNANDO DA SILVA SOUZA, KALLIL 

DOUGLAS LEITE ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de PRIMAVERA DO LESTE/MT, bem como para 

que acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254860 Nr: 7526-56.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA APARECIDA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LETICIA APARECIDA SOARES, Cpf: 

05529230105, Rg: 26027968, Filiação: Ozelia Soares, data de nascimento: 

19/04/1995, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, do lar, 

Telefone 99335389. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo a denunciada LETICIA APARECIDA 

SOARES, incorreu na pratica do delito descrito no art. 129§ 9º, do código 

penal.

Despacho: Autos n° 7526-56.2019.811.0006 – Cód. 254860Vistos.Cite-se 

a acusada, por edital com prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Conste no edital as 

advertências legais.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 09 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 247933 Nr: 2558-80.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LOPES ALVARES 

CAMPOS - OAB:20.500/O, MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 Vistos.

Uma vez que fora juntado Relatório Psicossocial ao caso sem tempo hábil 

para que as partes tivessem acesso aos autos antes da audiência 

anteriormente aprazada, em atenção ao contraditório e ampla defesa, 

redesigno o ato para o dia 19 de maio de 2020, às 16h00min.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se a Defesa.

Intimem-se, requisitem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, 

LEANDRO APARECIDO CARLOS, HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON 

DE SOUZA SILVA, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:27.384-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

MAGDA PEREIRA DE ANDRADE - OAB:14306/GO, RONALDO MARTINS 

FRAGA - OAB:13.513/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA, Rg: 

25757555, Filiação: Silvia Erece de Souza e Marcio Senabio de Lima, data 

de nascimento: 08/09/1996, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Sentença proferida às fls. 765/795.

Sentença: Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

exordial acusatória para fins de CONDENAR Wesley Milane de Souza Lima 

à pena de 08 (oito) anos de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, 

fixados estes a razão de um trigésimo do salário mínimo vigente, em 

regime inicial SEMIABERTO; bem como ABSOLVÊ-LOS, assim como os 

réus Anilton de Souza Silva, Willian Marques Souza e Leandro Aparecido 

Carlos, das demais imputações procedidas na exordial e no aditamento à 

denúncia ocorrido nos autos.Deixo de aplicar a detração penal, eis que a 

mesma não será apta a alterar a pena dos réus neste momento.Deixo 

ainda, de aplicar a disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, 

tendo em vista que a vítima não formulou pedido formal para reparação de 

qualquer dano.A respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o 

seguinte: “admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 

fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infrigência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal 

Comentado, 8ª ed. pág. 387).Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser 

devolvido ao proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos. Tendo em 

vista que todos os réus encontram-se em liberdade, concedo aos mesmos 

o direito de apelar em liberdade.Custas pelos réus.Por fim, transitando em 

julgado a presente sentença, lance-se o nome dos réus no rol dos 

culpados, expeça-se guia de execução definitiva com traslado das peças 

obrigatórias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jamil Ribeiro Pires, 

digitei.

Cáceres, 09 de março de 2020

Francisco Edson Fanaia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206062 Nr: 7306-63.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTER LEMES - 

OAB:13855/GO, IARA DOS SANTOS AURELIANO - OAB:55.793/GO, 

KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES - OAB:46/547/GO

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de CASCAVEL/PR, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001434-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON DO NASCIMENTO ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO ID. 29379000 E 30064625.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, 

ANTE A CERTIDÃO DE FLS. 30065860.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001237-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, 

ANTE A CERTIDÃO ID. 30065888.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-34.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CASHPRO SECURITIZADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO PINTO OAB - PR35391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO ID. 30067573.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000693-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SPEZIA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MANOEL LOUREIRO NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000693-08.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): GILBERTO SPEZIA JUNIOR REU: COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Indenização de Seguro Por Invalidez Permanente e Danos Morais 

ajuizada por GILBERTO SPEZIA JUNIOR em face de COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A, todos 

qualificados nos autos. Relata que foi vítima de um acidente doméstico 

(explosão com bomba), no dia 06 de julho de 2018, e submeteu-se a 

procedimento cirúrgico no Hospital Amecor em Cuiabá. Afirma que teve 

enorme gastos em procedimentos Médicos/Hospitalares. Aduz que as 

Requeridas Companhia de Seguros Aliança do Brasil e Banco do Brasil, 

foram contratadas por meio da apólice n.º 8793777, e que esse contrato 

previa o pagamento de prêmio no valor de 100.000.00 (Cem Mil Reais) por 

invalidez permanente. Alega que entrou em contato via Administrativa, e 

foi informado que o acidente não deixou sequelas, não sendo possível a 

indenização pelo seguro contratado das Requeridas Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil e Banco do Brasil. Requereu a procedência da 

ação, com o intuito de condenar as Requeridas a pagarem indenização a 

ele, em razão do seguro “Apólice de n° 8793777 o valor de 100.000.00 

(cem mil reais) contratado, bem como indenização por danos morais, valor 

de 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). Juntou documentos com a inicial. A 

parte requerida Banco do Brasil apresentou contestação, no id. 22958671. 

A parte requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil apresentou 

contestação, no id. 23095663. A parte autora apresentou impugnação as 

contestações, no id. 23187869. A parte requerida Banco do Brasil 

informou que não tem provas a produzir, no id. 24644227. A requerida 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil pugnou pela produção de prova 

pericial, no id. 24654390. O autor pugnou pela produção de prova pericial. 

É o relato. DECIDO. Em relação às provas requeridas, neste momento 

processual, entendo absolutamente imprescindível a realização de prova 

pericial. Dessa forma, nomeio como perito do Juízo o médico Dr. Manoel 

Loureiro Neto, localizado na Rua Conceição, Bairro São Benedito, nesta 

Cidade, fone: (65) 3336-2426, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, 

formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

465, §1º, incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito 

judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, intimando-se a parte requerida que para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam 

prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir data da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos 
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formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se a 

segunda requerida para informar qual a dívida/contrato garantido pelo 

seguro prestamista contratado pelo autor, bem como informar o saldo 

devedor do contrato firmado Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 09 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000737-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

 

Intimação do Patrono do Credor, para no prazo legal, atualizar o débito, 

para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBLEIS SILVA FELIX (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimação do patrono da parte 

autora, para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca da Certidão 

Negativa (ID 9589753). Processo: 1000649-57.2017.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 29.232,53; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

Parte Ré: EXECUTADO: RUBLEIS SILVA FELIX OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

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

Processo Número: 1001875-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. A. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. S. (REU)

S. P. A. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 15 dias, apresentar 

manifestações, tendo em vista que a parte Requerida não apresentou 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000600-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN WILLIANS MORAIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO PARTE AUTORA Intimação da Parte Autora, para 

que fique ciente da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, bem 

como para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGENCIA do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de 

Recolhimento deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em 

serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, 

referente aos dados abaixo especif icado: (VALOR DA 

COMPLEMENTAÇÃO: R$ 1.632,00) Nome do(s) executado(s): JHONATAN 

WILLIANS MORAIS DA SILVA Localidade: COMUNIDADE AGUA SANTA- 

ALTO PARAGUAI – MT E 2 VEZES NA COMUNIDADE CAPÃO VERDE – 

ALTO PARAGUAI - MT Finalidade da Diligência: COMPLEMENTAÇÃO DA 

DILIGENCIA Processo: 1000600-16.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 

24.061,65; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: JHONATAN WILLIANS MORAIS DA SILVA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001461-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DUARTE DE ASSIS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMAR PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o COMPLEMENTO DA 

DILIGENCIA do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser 

tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > 

Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 

- CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001719-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNEU BONICONTRO (REQUERIDO)

BONICONTRO & BONICONTRO LTDA (REQUERIDO)

NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO (REQUERIDO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000078-18.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANO HENRIQUE DESBESSEL (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo manifestar nos autos acerca da 

Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a seguir trancsrita: Nos termos da 

portaria n° 029/2015-DF, e da legislação vigente e provimento nº 

56/2007-CGJ/MT, fico no aguardo para que a parte Autora polo ativo, faça 

o depósito/complementação da diligencia do Sr. Oficial de Justiça, para 

que possa diligenciar na localidade Município de Jangada - MT, no valor de 

R$ 365.00 (trezentos e sessenta e cinco reais), a ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do Provimento 07/2017-CGJ/MT, a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, ícone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002495-41.2019.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DE QUEIROZ FONTES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002495-41.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ NETO REU: RUBENS DE 

QUEIROZ FONTES Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 05 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002514-47.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. S. N. A. (EXEQUENTE)

NEUMARA REGINA SILVA NACHIBAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI SALIH BAIER ALHAZAIMEH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS FALCAO FONTES OAB - MT26668/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002514-47.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: J. A. S. N. A., NEUMARA REGINA SILVA NACHIBAL 

EXECUTADO: ALI SALIH BAIER ALHAZAIMEH Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerida para colacionar aos autos comprovantes de pagamentos dos 

valores devidos. Após, intime-se a parte autora para informar se os 

valores foram devidamente quitados. Após, voltem os autos conclusos. 

Às providências. Diamantino, 05 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-29.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON GONCALVES MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000517-29.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): GERSON GONCALVES MIRANDA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

impugnação ao valor da causa. Às providências. Diamantino, 09 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002252-97.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. F. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002252-97.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUDMILA SCARPATT FELISBINO REQUERIDO: LUIS 

FERNANDO FERREIRA FALCAO Vistos, etc. Defiro a cota ministerial de id. 

27316310. Intime-se a requerente para que promova o aditamento da 

inicial, conforme manifestação do Ministério Público, no id. mencionado 

acima. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. Diamantino, 09 

de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000183-58.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERIDO)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

DULCE SONTAG (REQUERIDO)

ERICO SONTAG (REQUERIDO)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERIDO)

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 27 DE ABRIL DE 2020 às 

14:30 HS, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000183-58.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERIDO)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

DULCE SONTAG (REQUERIDO)

ERICO SONTAG (REQUERIDO)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERIDO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000183-58.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERIDO)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

DULCE SONTAG (REQUERIDO)

ERICO SONTAG (REQUERIDO)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000183-58.2020.8.11.0005. 

REQUERENTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

REQUERIDO: WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS, RAFAEL MAIKI DA 

SILVA SANTOS, ERICO SONTAG, DULCE SONTAG, TEODORO MOREIRA 
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LOPES, SILVANIA APARECIDA CADO LOPES Vistos etc. Trata-se de 

medida cautelar onde o autor busca o arresto da quantia de 8.855 (oito mil 

oitocentos e cinquenta e cinco) sacas de soja em grãos de 60 kg devidos 

pelos réus, ao argumento de que a CPR que originou a obrigação está 

vencida, e que os réus estão em fase de colheita do produto e que não 

demonstraram a intenção de que pretendem quitar com os compromissos 

firmados. Informa a autora, ainda, que chegou ao seu conhecimento de 

que os devedores estão tentando registrar uma CPR falsa, em nome de 

terceiro, no sentido de afastar o seu crédito preferencial, não desejando 

efetuar o pagamento. Juntaram documentos com a inicial. O Novo Código 

de Processo Civil tem o objetivo de atender aos anseios da sociedade por 

um processo mais célere. Assim, dispõe o art. 295: “A tutela antecipada, 

de natureza satisfativa ou cautelar, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. Parágrafo único. A tutela antecipada pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência.” A tutela de evidência está 

prevista no artigo 306 do novo Código de Processo Civil. O dispositivo 

prevê que a tutela de evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo da demora da prestação da tutela jurisdicional, 

quando: ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu; as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou sem súmula vinculante e se tratar de 

pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob pena de cominação de multa. Por sua vez, a tutela 

de urgência, prevista no artigo 301 do novo CPC, será cabível quando 

“houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da 

demora na prestação da tutela jurisdicional”. Desse modo, a possibilidade 

de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da 

plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de 

lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora). É importante 

registrar que o § 3º, do artigo 301, determina que “A tutela antecipada 

poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida 

idônea para asseguração do direito”. Nesse direcionamento, conclui-se 

que o novo CPC suprimiu as cautelares nominadas, prevendo, 

implicitamente, o que se pode denominar de poder geral de urgência 

conferido aos magistrados, permitindo-lhes o deferimento de medidas 

emergenciais conservativas ou satisfativas, desde que estejam presentes 

os requisitos necessários para tanto (periculum in mora e fumus boni 

juris). Portanto, o ‘nomen juris’ não tem mais qualquer importância, sendo 

suficiente a demonstração do preenchimento dos requisitos que autorizam 

a concessão da tutela de urgência para, por conseguinte, ser deferida a 

liminar. No caso dos autos, não se verificam presentes todos os requisitos 

necessários ao deferimento do pedido de liminar. Com efeito, a fumaça do 

bom direito evidencia-se pela comprovação da existência de débito 

oriundo de CPR vencida e, aparentemente, não quitada integralmente pelos 

réus; a saber, a CPR nº 012/DMT/2019, vencida em 28/02/2019, 

correspondente a 6.812 (seis mil oitocentos e doze) sacas de soja de 60 

kg. Não bastasse, ainda devem incidir sobre o montante de sacas de soja, 

a quantia de 2.043 sacas, em razão de multa de 30% em razão de 

inadimplemento. Assim, pelas informações trazidas com a inicial, os réus 

são devedores da quantia total de 8.855 (oito mil oitocentos e cinquenta e 

cinco) sacas de soja em grãos de 60 kg em favor do autor, sendo que a 

referida CPR já se encontra vencida, conforme mostram os documentos 

juntados aos autos, estando presente o primeiro requisito essencial ao 

acolhimento da medida, qual seja, o ‘fumus boni iuris’. Contudo, o 

‘periculum in mora’ não se encontra presente nos autos. Ora, não se pode 

acolher as informações de que os requeridos estão tentando registrar 

uma CPR falsa, em nome de terceiro, no sentido de afastar o seu crédito 

preferencial. Isso porque a inicial, nesse sentido, não veio acompanhada 

de nenhum documento capaz de demonstrar que os réus estão se 

furtando ao cumprimento da obrigação pactuada. A meu ver, é necessária 

a prova de que os réus estejam praticando atos de alienação ou 

dilapidação do produto. As meras alegações autorais no sentido de que os 

réus estão tentando fazer outra CPR para terceiros para se furtar do 

pagamento não são suficientes ao preenchimento do periculum in mora, 

mesmo considerando-se o extenso tempo de vencimento da CPR. O autor 

não juntou aos autos nenhuma fotografia sequer que desse conta do 

referido plantio e do transporte dos produtos para terceiros. Não há 

nenhum e-mail ou qualquer documento que revele uma conversa entre as 

partes na qual os réus coloquem empecilhos ao cumprimento do 

avençado. Repito, não há absolutamente nada no sentido de que os réus 

estejam a ponto de não cumprir com a obrigação, embora esteja a dívida 

vencida. Aliás, registra-se que a prova de tais fatos não era difícil de se 

produzir nesta fase processual de cognição sumária. Portanto, a situação 

destes autos é de que não há provas robustas da prática de atos de 

alienação ou dilapidação do produto litigioso pelos requeridos, não 

podendo ser acolhido, por ora, o pedido liminar de arresto. A seguir o 

entendimento jurisprudencial: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA 

CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS ESPECÍFICOS - ARTIGOS. 813 E 

814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA. A concessão de 

medida cautelar de arresto depende da comprovação do preenchimento 

dos requisitos dos arts. 813 e 814 do Código de Processo Civil. Não deve, 

portanto, subsistir o deferimento da liminar do arresto se o credor, em se 

tratando de devedor com domicílio certo, não logra êxito em comprovar 

que este está em estado de insolvência, alienando seus bens ou 

contraindo dívidas ou, ainda, colocando seus bens em nome de terceiros 

com o fim de frustrar a execução. Agravo provido." (TJ/MG - Agravo de 

Instrumento n.º 1.0079.07.387703-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 

publicado em 22/08/08). “DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR DE 

ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O AGRAVADO PRETENDE 

DILAPIDAR VALORES RECEBIDOS EM DEMANDA TRABALHISTA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. Com 

receio de consumação de dano e possível dificuldade no recebimento dos 

honorários advocatícios, porque a agravante teve o mandato revogado 

sem qualquer justificativa, não autoriza por ora, juízo sobre ameaça de 

situação de perigo de que o agravado pretenda desvirtuar o seu 

patrimônio. Não há indícios ou evidências suficientes, até o momento, de 

que o agravado tenha o intuito deliberado de praticar atos capazes para 

não honrar eventual pacto contratual de prestação dos serviços 

advocatícios. Não se vislumbra conduta plausível de desvio de bens hábil 

a ensejar desequilíbrio patrimonial que possa, por ora, prejudicar a 

utilidade do processo”. (TJ – SP – 20978292020188260000 – data da 

publicação – 12/06/2018). Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido 

liminar de arresto. Nos termos do artigo 334 do NCPC, remeta-se o 

presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência de 

conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 17 de fevereiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000122-37.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEMIR GONCALVES BERTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))
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AUTOR(A): ALEMIR GONCALVES BERTIM REU: BANCO DO BRASIL 

Vistos, etc. Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por ALEMIR 

GONÇALVES BERTIM em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Relata que o embargado esta 

executando uma dívida embasada na Cédula Rural Pignoratícia. Afirma a 

existência de cláusulas ilegais, aumentando o valor devido por ele. Pugnou 

pela revisão do contrato discutido nos autos. Vieram-me os autos 

conclusos. Da nulidade da hipoteca e do aval Assevera que a exigência 

de garantia real e aval sem qualquer correlação com o débito em 

execução configura-se nulidade absoluta. Afirma que o avalista não 

possui qualquer relação negocial ou responsabilidade direta com a 

transação efetivada pelo devedor principal com o credor (Banco do Brasil 

S/A). Pugna pelo reconhecimento e declaração de nulidade do aval, 

extinguindo o processo sem resolução de mérito. Da análise do caso em 

concreto verifica-se que foi anexada Cédula Rural Hipotecária, a qual 

consta a assinatura do avalista. Ademais é válido o aval prestado por 

terceiro pessoa física em cédula de crédito rural emitida por pessoa física, 

podendo a mesma figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR 

PESSOA FÍSICA – GARANTIA DE AVAL PRESTADA POR TERCEIRO 

PESSOA FÍSICA – VALIDADE – ART. 60, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 

167/1967 INAPLICÁVEL ÀS CCR’S – DIREITO REAL DE GARANTIA – 

IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE 

– NÃO INCIDÊNCIA – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE 

FAMILIAR – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, V, DA LEI N. 8.009/90 – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “a 

vedação contida no art. 60, § 3º, do Decreto-Lei n. 167/1967 ("São nulas 

quaisquer outras garantias, reais ou pessoais, salvo quando prestadas 

pelas pessoas físicas participantes da empresa emitente, por esta ou por 

outras pessoas jurídicas") não alcança as cédulas de crédito rural , sendo 

aplicável apenas às notas e duplicatas rurais . 2. É válido o aval prestado 

por terceiro pessoa física em cédula de crédito rural emitida por pessoa 

física. 3. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação de 

execução de título extrajudicial terceiro pessoa física que presta aval em 

cédula de crédito rural emitida por pessoa física” (STJ – TERCEIRA TURMA 

– AgRg no AREsp 721632/MS – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 

– Data do Julgamento 01/12/2015 - Data da Publicação DJe 09/12/2015). 2. 

O eg. STJ também já decidiu que, “segundo a regra prescrita no art. 3º, V, 

da Lei n. 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide 

o benefício da impenhorabilidade do bem de família no caso de dívida 

constituída em favor da entidade familiar. Iterativos precedentes do STJ.” 

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 

13/08/2015)”. (N.U 1009547-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, 

Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 02/12/2019). Portanto, refuto a 

preliminar de nulidade de hipoteca e aval. Da nulidade da execução – 

ausência da conta gráfica Afirma que o Banco embargado não comprovou 

documentalmente as exigências para ajuizar a ação de execução, sob o 

argumento de que não juntou conta gráfica. Pois bem. Da análise do 

processo executivo, verifica-se a existência de demonstrativo de conta 

vinculada no id. 12551519, o qual é suficiente para o ajuizamento da ação 

de execução. Portanto, refuto a preliminar de nulidade da execução. Da 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início, ressalto meu 

entendimento de que, em face da regra disposta no art. 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, em que existam relações entre o fornecedor que 

desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços e o consumidor, previsto no art. 2º, 

do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a legislação protetiva 

consumerista. A jurisprudência e a doutrina, com base nas novas 

conquistas sociais, passaram a admitir a figura do "contratante fraco", ou 

seja, o que está mais vulnerável, por afigurar-se o mais fraco, o que é 

preciso proteger. Surgiram, pois, as teorias do abuso do direito e da 

imprevisão e está a se elaborar, no momento, um sistema de proteção ao 

que hoje se convencionou chamar de hipossuficiente, econômica ou 

tecnicamente. Surgem como exemplo máximo dessa fase, no mundo 

inteiro, os modernos Códigos de Defesa do Consumidor que determinam 

ao juiz rever instrumentos, eliminar cláusulas atentatórias ao equilíbrio 

contratual e declarar-lhes a nulidade (art. 6º, inc. V, do Código de Defesa 

do Consumidor). Desta forma, se antes o contrato possuía intocável força 

obrigatória, fundada na vontade das partes, que estabelecia vínculo 

praticamente indelével, hoje, contrariamente, o arbítrio e a autonomia 

dessa mesma vontade estão limitados e condicionados à lei. A lei sanciona 

o resultado e torna cogente a obrigatoriedade do equilíbrio, confira-se, o 

art. 51, IV, XV, § 1º, III e § 2º do CDC, moderno instrumento a disciplinar as 

relações contratuais, de inteira aplicação no caso sub judice. Inexistem 

dúvidas de que as partes entabularam relação contratual e a elas ficam 

vinculadas, bem como de que devem resguardar o princípio da boa-fé 

objetiva. Observo ainda que, o princípio contratual da soberania dos 

pactos (pacta sunt servanda), apesar de mitigado pelo Código de Defesa 

do Consumidor, não foi de todo derrogado, a contrario sensu, o CDC vem 

para garantir a aplicação de referido princípio, ou seja, é garantida a 

obrigatoriedade contratual, salvo se restar comprovado o locupletamento 

do fornecedor, ante a hipossuficiência do consumidor. De sorte que, nas 

relações de consumo, o contrato faz lei entre as partes, desde que exista 

o equilíbrio entre as mesmas. No entanto, na maioria das vezes, o 

desequilíbrio entre os contratantes é fato costumeiro e, levando em 

consideração a nova realidade dos tempos modernos, em que nossos 

tribunais têm decidido reiteradamente que o princípio do ‘pacta sunt 

servanda’ não se constitui em óbice para que se reconheça a revisão e 

consequente nulidade de cláusula potestativa, pois não é justo que se 

convalide o que é abusivo e nulo, não afrontando tal decisão o princípio da 

isonomia, com o reconhecimento da existência do arbítrio, que consagra a 

prevalência da vontade unilateral, inadmissível nos contratos comutativos. 

Neste contexto, torna-se inviável a utilização incondicional do paradigma 

contratual clássico, que se baseava na aceitação unânime e absoluta dos 

princípios da autonomia da vontade, do ‘pacta sunt servanda’ e da 

liberdade contratual, para solucionar os problemas contratuais modernos, 

pois, sabe-se que, via de regra, a aplicação daquele paradigma implica 

decisões judiciais injustas para com os consumidores. Assim, 

demonstrada está a possibilidade da declaração de revisão das cláusulas 

abusivas pactuadas, muito embora a vigência do princípio do pacta sunt 

servanda. Convém, entretanto, esclarecer que as cláusulas contratuais 

livremente celebradas pelas partes contratantes devem ser fielmente 

observadas, sendo descabida sua revisão na ausência de irregularidade 

ou abusividade. Considerando que o artigo 6.º, inciso V, do Código de 

Defesa do Consumidor permite a revisão e modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais entre as 

partes, relativiza-se, pois, o princípio da pacta sunt servanda a fim de 

assegurar a real concretização dos conceitos norteadores do equilíbrio da 

relação contratual. Deste modo, acolho a pretensão do embargante e 

aplico o Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo 

estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da 

prova em favor da parte requerida. Da alegação de impossibilidade de 

cumulação de juros moratórios e multa contratual Alega que tanto os juros 

moratórios quanto a multa tem a mesma finalidade, tanto econômica quanto 

contratualmente, não podendo ser cumulados. Pois bem. Os juros 

moratórios e a multa contratual são encargos possíveis de cumulação, 

existentes ante a inadimplência do devedor. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA PRODUTO RURAL – 

PRELIMINAR – NULIDADE DO CONTRATO - DESVIO DE FINALIDADE – 

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC 

CUMULAÇÃO JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL– 

PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em desvio 

de finalidade o contrato que visa renegociar dívida da mesma natureza 

(STJ, AgR-REsp nº 404.646/SC e RESP nº 132730/RS). A taxa SELIC pode 

ser cumulada com juros moratórios. Devido ao caráter dúplice da taxa 

SELIC, o ordenamento jurídico veda a sua cumulação com juros 

remuneratórios. Os juros moratórios e a multa contratual são encargos de 

inadimplência que remuneram a perda que o credor obteve com a 

impontualidade do devedor. (...)”. (N.U 0002249-14.2009.8.11.0005, , 

MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/04/2012, Publicado no DJE 23/04/2012). Portanto, a alegação de 

impossibilidade de cumulação não deve prosperar. Da Capitalização dos 

Juros Capitalização dos juros significa juros compostos, em oposição aos 

juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao 

final de cada período de contagem, nestes tal não ocorre. No caso de se 

incorporar, a taxa de juro do novo período incidirá sobre o quantum de 

juros do período anterior, porque incide sobre o capital total (capital inicial 

mais o juro que a ele se "incorporou"). É chamada "capitalização" de juros 

porque é a "ação" de tornar os juros em "capital". O eminente Bruno 

Mattos e Silva explana a questão de modo singelo: “O que são juros 
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simples? Juros simples são aqueles que incidem apenas sobre o principal 

corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se 

acrescente ao saldo devedor. Vale dizer, assim, que os juros não pagos 

não constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos 

juros simples. E o que são juros compostos? Juros compostos são 

aqueles que incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas também 

sobre os juros que já incidiram sobre o débito. Como se pode perceber, 

capitalização dos juros pode, matematicamente, ocorrer mês a mês, 

semestralmente, ano a ano, etc.”. Ressalta-se que a jurisprudência já 

firmou entendimento de que a capitalização mensal de juros é admissível 

quando devidamente pactuada. Nessa senda: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE 

NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES – IOF – IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA 

COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – CABÍVEL APENAS EM SEDE DE 

CONTESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só se 

considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. É cabível a 

capitalização de juros, desde que expressamente pactuada. O pedido 

contraposto apenas é cabível em caso de contestação”. (N.U 

0000579-84.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). No contrato 

discutido existe previsão para a capitalização de juros, podendo a mesma 

ser aplicada. Isto posto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO do embargante, e, 

de consequência, determino, somente: a) A aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, e a inversão do ônus da prova em favor do 

embargante. CONDENO o embargante ao pagamento das despesas e 

honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, 

a ser devidamente atualizado, na forma do artigo 86, § único, do NCPC. 

Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. P.R.I.C. Às 

Providências. Diamantino, 05 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000872-39.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOPES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JAIR LOPES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000872-39.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: JAIR LOPES DE 

OLIVEIRA - ME, JAIR LOPES DE OLIVEIRA Vistos etc. PROCEDA-SE com a 

busca de endereço via ‘Bacenjud’. Aportando a busca, ciência à parte 

autora para manifestar-se em 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 05 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002257-22.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

O.L. ARAUJO JARDINAGEM - ME (EMBARGANTE)

ORCINO LEMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 28 de abril de 2020 às 14:00 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000422-96.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO JOSE VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO BENAMOR FERILLES OAB - RJ152961 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000422-96.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ARLINDO JOSE VILELA REU: AGROMON S/A AGRICULTURA E 

PECUARIA Vistos etc. Trata-se de Ação Monitoria ajuizada por ARLINDO 

JOSÉ VILELA em face de AGROMON S.A. AGRICULTURA E PECUÁRIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Alega que a empresa 

AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA incorporou a empresa 

NOVANIS ANIMAL LTDA, sendo cedido pela mesma créditos referentes a 

notas fiscais devidas pelo requerido. Afirma que em razão da referida 

cessão de créditos ele é credor da Requerida da importância líquida, certa 

e exigível, cujo valor nominal importa em R$66.982,59 representada pelos 

títulos a seguir relacionados. Informa que a empresa NOVANIS ANIMAL 

LTDA vendeu diversos produtos animais para a Requerida para fins de 

exercício das suas atividades comerciais, contudo, a Requerida até a 

presente data não pagou as duplicatas vencidas. Pugnou pelo pagamento 

da quantia reclamada, no importe de R$ 140.559,10 (cento e quarenta mil 

quinhentos e cinquenta e nove reais e dez centavos). Instruiu a inicial com 

documentos. Regularmente citado, o demandado opôs embargos, no id. 

21959007. A parte autora réplica, pugnando pela rejeição aos embargos, 

no id. 22580838. Os autos vieram conclusos. É o necessário relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Da Preliminar de Ausência de Condições da Ação 

Assevera que a embargada elegeu rito processual impróprio à 

consecução de seus objetivos, sob o argumento que a embargante visa o 

recebimento de valores através da via da Ação Monitória, e que deveria 

ser por meio de ação pelo procedimento comum. Pois bem. Inexistem 

motivos para extinção da ação, uma vez que a ação monitória pode cobrar 

valores, sendo requisito somente prova escrita, o que existe nos autos, 

quais sejam, as duplicatas vencidas. Ademais, o autor juntou as duplicatas 

vencidas na inicial, bem como cessão de crédito. Desta forma, 

vislumbra-se que a inicial foi carreada com documentos que demonstram 

que a parte autora é credora da parte requerida. Portanto, refuto a 

preliminar de ausência de condições da ação. Da Prescrição A parte 

requerida alega que o crédito supostamente inadimplido são as notas 

fiscais que embasam a ação, e que as duplicatas foram emitidas no ano 

de 2015, tendo transcorrido, por completo, o prazo prescricional trienal 

atinente à pretensão para haver seu pagamento. Em que pese a alegação 

da parte autora, verifica-se que todos os títulos foram protestados, 

interrompendo, assim, o prazo prescricional. Vejamos o que dispõe o 

artigo 202, inciso III, do CC. “Art. 202. A interrupção da prescrição, que 

somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) III - por protesto cambial; 

(...)”. Assim, refuto a preliminar de prescrição. O art. 700 do NCPC 

preceitua: Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - 

o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Dessa forma, as 

duplicatas vencidas são documentos hábeis à propositura da ação 

monitória, pois se insere no conceito de prova escrita, sem eficácia de 

título executivo, do direito do autor. No caso em concreto, o autor juntou 

aos autos as duplicatas vencidas, nos ids. 19204835, 19205141, 

19205145, 19205149, 19205153, 19205166 e 19205655, possibilitando 

sua cobrança. Nesse sentido: “AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS SEM 

ACEITE. NOTAS FISCAIS. PROTESTO DOS TÍTULOS. COMPRA E VENDA 

DE PRODUTOS. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA. 1. É possível o 
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ajuizamento de ação monitória fundada em duplicata sem aceite, 

acompanhada do comprovante de protesto e das notas fiscais que 

comprovam a compra e venda dos produtos. 2. Nos termos do art. 700, 

inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta 

por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia 

em dinheiro. 3. No caso da duplicata despida de força executiva, seja por 

estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o 

comprovante de entrega de mercadoria, esta será documento hábil à 

instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido”. (TJ – DF – 

07050693020198070003 - data da publicação: 31/10/2019). Assim, 

considerando, pois, a ausência de prova capaz de desconstituir o título 

que instruiu a ação monitória, deve-se julgar improcedentes os embargos 

apresentados pela parte demandada. Ante o exposto, REJEITO os 

embargos monitórios, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e DECLARO 

viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. 

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial, 

prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro II, Título II, 

Capítulos II e IV do CPC. P.I.C. Às providências. Diamantino, 05 de março 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002257-22.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

O.L. ARAUJO JARDINAGEM - ME (EMBARGANTE)

ORCINO LEMES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002257-22.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: ORCINO LEMES DE ARAUJO, O.L. ARAUJO JARDINAGEM 

- ME EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por ORCINO LEMES DE ARAÚJO E L. 

ARAÚJO JARDINAGENS - ME em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE-MT, ambos devidamente qualificados nos autos, postulando 

o recebimento no efeito suspensivo. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. O pedido para deferimento da 

Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de 

Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, prevendo a 

possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a 

redução e parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 5º A 

gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos 

processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (id.27040647) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante dos 

documentos firmados pela parte autora, não havendo nos autos, pelo 

menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita a 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. O pedido de efeito 

suspensivo NÃO pode ser acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, 

dispõe que “os embargos à execução não terão efeitos suspensivo”. A 

possibilidade de atribuição de efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º 

do referido artigo, nos seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de 

efeito suspensivo à presença cumulativa de três requisitos: a) relevância 

dos fundamentos dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou 

incerta reparação; e c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da 

segurança prévia do juízo não está presente, já que o(s) embargante(s) 

não demonstrou(aram) a existência de penhora depósito ou caução, de 

modo que o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se 

impõe. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 

739-A DO CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito 

suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência 

do disposto no art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” 

(TJ/RS - AI: 70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 

Data de Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de suspensão do processo executivo. Remeta-se o presente 

feito ao CEJUSC, para que, redesigne audiência de conciliação/mediação 

de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo legal. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 21 

de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002481-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE APARECIDA VIEIRA GUSMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002481-57.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SUSANE APARECIDA VIEIRA GUSMAO REU: EDINEY 

RODRIGUES & CIA LTDA - ME, AYMORE Vistos etc. O pedido para 

deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se que o Novo 

Código de Processo Civil admite a carência momentânea de recursos, 

prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato específico, 

ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: “Art.98 (...) § 

5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os 

atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”. A prova produzida pelo documento (id.28041157) 

demonstra que a parte autora não possui rendimentos suficientes para o 

desembolso das despesas do processo, porque há risco de 

comprometimento do seu sustento e de sua família. Assim, diante dos 

documentos firmados pela parte autora, não havendo nos autos, pelo 

menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 
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próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita a 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus 

respectivos documentos. A despeito do pedido liminar efetuado pela parte 

requerente, este juízo se reserva para apreciar o pedido após a resposta 

do demandado. Neste sentido, valiosa se mostra a lição de Antônio Cláudio 

da Costa Machado, in ‘Tutela Antecipada’, ao afirmar, ‘in verbis’: 

“Verificando o juiz que, apesar de escorado no ‘fundado receio de dano’ 

ou no ‘justificado receio de ineficácia do provimento final’, o direito 

deduzido pelo autor não corre risco de perecimento imediato apenas pela 

ocorrência da citação do réu, nada impede que o órgão de jurisdição 

afirme tal circunstância, ao despachar a inicial, e declare que vai apreciar 

o requerimento de tutela antecipada após a contestação.” A propósito: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE 

APÓS FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM A CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA - POSSIBILIDADE. Pode o juiz deixar para analisar o pedido de 

antecipação de TUTELA após oportunizar à parte ré o contraditório e a 

ampla defesa desde que não se mostre ainda clara a situação.” (TJ/MG - 

AI nº 1.0145.07.402841-9/001 - 14ª Câmara Cível - Rel. Des. Valdez Leite 

Machado - j. 14/11/2007 - DJ. 04/12/2007). Nos termos do artigo 334 do 

NCPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, para que, designe audiência 

de conciliação/mediação de acordo com a pauta do conciliador. Alcançada 

a composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 

(quinze) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem 

prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Diamantino, 21 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002481-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE APARECIDA VIEIRA GUSMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REU)

 

INTIMO a parte Autora, através de sua Procuradora, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 04 de Maio de 2020 às 14:00 

hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado 

das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000617-81.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

MANOEL LOUREIRO NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000617-81.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Auxílio 

Doença Acidentário c/c Aposentadoria por Invalidez Acidentária ajuizada 

por MARIA APARECIDA DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos. Relata que padece 

de dor lombar crônica, e utiliza medicamentos fortes, bem como tratamento 

fitoterápico, alterando sua qualidade de vida e sua capacidade de 

continuar trabalhando. Afirma que ingressou junto ao INSS com pedido 

administrativo de auxilio doença, em 28/08/2018, sendo agendada perícia 

para a data de 10/10/2018, contudo, foi indeferido o pedido. Aduz que 

laborava na empresa MBL LTDA, local em que existe criação de suínos, e 

que sempre laborou no setor de maternidade, efetuando parto, limpeza, 

empurrava carrinhos de ração, dentre outras atividades. Alega que em 

face da doença laboral sofreu perda da capacidade laboral, e que sente 

muitas dores que lhe impedem de trabalhar. Requereu, a concessão da 

tutela antecipada para que fosse concedido o benefício de auxílio doença 

acidentário. Juntou documentos com a inicial. Foi indeferido o pedido de 

tutela antecipada no id. 20505729. A parte requerida apresentou 

contestação, no id. 20778214. A parte autora apresentou impugnação a 

contestação, no id. 21180272. A autora pugnou pela produção de prova 

pericial e documental, no id. 25231308. Foi certificado que decorreu o 

prazo para a parte requerida se manifestar, no id. 26519409. É o relato. 

DECIDO. Em relação às provas requeridas, neste momento processual, 

entendo absolutamente imprescindível a realização de prova pericial. 

Dessa forma, nomeio como perito do Juízo o médico Dr. Manoel Loureiro 

Neto, localizado na Rua Conceição, Bairro São Benedito, nesta Cidade, 

fone: (65) 3336-2426, independentemente de compromisso (NCPC, art. 

466). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, 

formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

465, §1º, incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito 

judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, intimando-se a parte requerida que para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam 

prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir data da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos 

formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do 

laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 09 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-93.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GILMAR MOITINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRANJAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000407-93.2020.8.11.0005. AUTOR: 

PAULO GILMAR MOITINHO REU: ROBERTO TRANJAN Vistos etc. Faculto à 

parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 09 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002426-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICHEM DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

SERGIO FRANCO MIGOTTO (EXECUTADO)

CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO (EXECUTADO)

 

Intimação do Patrono da Parte Exequente para se manifestar no prazo de 

05 dias, acerca da correspondência devolvida bem como da Certidão do 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000285-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PAHIM FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO OAB - MT20230/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000285-17.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ODILA PAHIM FERREIRA REU: ABAMSP - ASSOCIACAO 

BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para colacionar aos autos contratos originais 

pactuados com a parte autora, no prazo legal. Com a juntada de todos os 

documentos, voltem os autos conclusos para análise do pedido de perícia 

grafotécnica. Às providências. Diamantino, 09 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000040-06.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000040-06.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: FABIANA KROHLING DE SOUZA 

Vistos etc. Indefiro o pedido de id.27636730, uma vez que a parte 

requerida necessita efetuar o pedido de cumprimento de sentença com os 

referidos cálculos atualizados. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 09 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000417-40.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MACEDO DE OLIVEIRA SILVA 03288629160 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000417-40.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: KATIA MACEDO DE OLIVEIRA 

SILVA 03288629160 Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 09 de 

março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001372-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JUNIOR DE OLIVEIRA FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001372-08.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JAIR JUNIOR DE 

OLIVEIRA FREITAS Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo 

o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 10 de março de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002231-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CAJU CARDOSO OAB - MT24575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. M. Z. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o patrono da parte Autora para providenciar no prazo de 5 (cinco) 

dias, junto a este Juízo o preparo da Carta Precatória de Estudo Social, 

para posterior remessa ao Juízo Deprecado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE IBIAPINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000386-54.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): CHRISTIANE IBIAPINO REU: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se 

de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita. DECIDO. Inicialmente, importa salientar que na legislação pátria 

inexiste pedido de reconsideração, notadamente quando não há previsão 

legal, sendo tal instituído utilizado como forma de rever decisão que já fora 

matéria julgada. Destarte, o NCPC não relaciona questões que sejam 

cabíveis para reanálise de matéria preclusa, sendo que o artigo 505, do 

mesmo diploma legal, ressalva que nenhum juiz decidirá novamente 

questões já decididas. Ora, pedir ao magistrado para rever aquilo que já 

fora decidido, não demonstrada presunção de análise profunda dos autos, 

notadamente quando as decisões em casos como este são emanadas de 

forma detalhada. Pois bem, nesse seguimento existe o instituto da 

preclusão pro judicato podendo ser compreendida como preclusão para o 

juiz, ou seja, matérias preclusas a qual é incabível novo reexame. A 

doutrina leciona bem a respeito de tema, vejamos: “Preclusão pro judicato. 

A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente 

ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a 

finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz 

referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato 

(Nery, Recursos, 66)”. Por sua vez, a jurisprudência tem decidido da 

seguinte maneira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA - LUCROS CESSANTES - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 

Inequívoca a preclusão pro judicato quando a matéria na qual se baseia o 

agravante já foi objeto de julgamento e afastada em recursos anteriores”. 

(TJ/MT - AI, 50467/2011, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, J: 

25/01/2012, P: 13/02/2012). Ademais, no Código de Processo Civil existem 
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recursos cabíveis em decisões interlocutórias, caso a parte inconformada, 

esta poderá interpor o recurso adequado visando reformar a decisão que 

não é passível de reanálise. No mesmo sentido, os seguintes precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. (...) pedido de reconsideração, o que não suspende 

qualquer prazo para recorrer, pelo que o direito ao recurso foi atingido 

pela preclusão. 3. Recurso desprovido”. (TRF-3 - AI: 26359 SP 

0026359-79.2011.4.03.0000, Décima Turma, Relator: Desembargador 

Federal Baptista Pereira, J: 23/04/2013). Ante o posto, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração, ante a inexistência de previsão legal na legislação 

vigente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 11 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002144-68.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CLARICE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILTON JOSÉ SARAGIOTTO (REU)

ONG - ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZACAO DA 

SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR A VIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para querendo impugnar a contestação 

apresentada, e ainda manifestar acerca da Certidão Negativa de Citação 

da ONG - ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL DA ORGANIZACAO 

DA SOCIEDADE CIVIL NORTELANDENSE AMOR A VIDA - CNPJ: 

23.683.026/0002-68

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE SONTAG (REQUERENTE)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERENTE)

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO SONTAG OAB - 428.095.929-34 (REPRESENTANTE)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono da parte Autora da data designada para Audiência de 

Mediação: Dia 27 de abril de 2020 às 15:30 horas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001672-67.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

TEODORO CEREAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI (REQUERIDO)

Credores (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

DIAMANTINO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO AVENIDA DES JOSÉ 

FERREIRA MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE O DEFERIMENTO 

DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE 

CREDORES Prazo: 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 

DE DIREITO ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA – 1ª VARA CÍVEL DA 

C O M A R C A  D E  D I A M A N T I N O / M T  P R O C E S S O  n . 

1001672-67.2019.8.11.0005 (PJE) Valor da causa: R$ 2.390.328,61 

ESPÉCIE: [Classificação de créditos]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

TEODORO CEREAIS LTDA - ME Endereço: Rodovia BR 364, Km 201, Gleba 

Caju, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: VALDINEI TEODORO DA 

SILVA Endereço: Rodovia BR 364, Km 201, Sala B, Gleba Caju, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 POLO PASSIVO: Nome: Credores 

Endereço: desconhecido Resumo da Inicial: TEODORO CEREAIS LTDA–ME 

e VALDINEI TEODORO DA SILVA–EPP, qualificados na inicial, ingressaram 

com pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que no ano de 1998 

iniciou as atividades de lavoura, bem como investiu em maquinários, fez 

correção de solos, desempenhou plantio de cultivo de arroz, soja e milho, 

neste município de Diamantino, nos quais as atividades agrícolas eram 

praticadas em área de aproximadamente 800 hectares. Alega, ainda, que 

desde os anos 2000, período este conhecido como a “Crise do 

Agronegócio de 2000” surgiram diversos fatores negativos e inesperados 

no setor do agronegócio em todo o Estado de Mato Grosso, tais como: 

problemas climáticos, queda da produção, aumento do valor do transporte, 

alta inesperada do dólar, elevação dos juros dos contratos de empréstimo, 

instabilidade do mercado do agro, dentre outros. Sob esses fundamentos, 

requereu, em suma, o processamento do seu pedido, bem como 

concessão de tutela de urgência, para suspensão de leilão de todo o 

imóvel em que se localiza o armazém, designado para o dia 09.10.2019, 

nos autos de código 37758, e ainda seja feita a restituição do seu veículo, 

que alega ser utilizado para trabalho, nos autos do processo n. 

2067-33.2006.811.0005, em trâmite na Comarca de Diamantino-MT, nesta 

mesma Vara a qual foi ajuizada esta Recuperação Judicial. Juntaram 

documentos necessários. Despacho/Decisão: Após minuciosa leitura dos 

autos, verifico que, além da comprovada atividade superior há dois (02) 

anos, o pedido também contempla a exigência do art. 51 da LRE, uma vez 

que as razões da crise, além de evidenciadas pelo relatório de ações, 

encontra-se presente, também, no fluxo de caixa projetado, pelo qual é 

possível observar que, se mantido o quadro de endividamento, o mero 

arrolamento da dívida, sem a solução definitiva que a recuperação judicial 

busca, culminará na perda de ativos patrimoniais importantes que, por sua 

vez, levarão à definitiva e certa derrocada financeira. Além deste 

elemento, a inicial também está instruída pelos documentos contábeis 

exigidos no inciso II, alíneas “a, b, c, d”, como, também, pela lista de 

credores, relação de bens, regularidade na Junta Comercial, extratos de 

bens, de contas e certidões de protestos, disciplinados, respectivamente, 

pelos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, todos do art. 51 da Lei 11.101/05.

(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial e CONCEDO aos Requerentes 

o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 52 da Lei 

11.101/2005. Relação de credores (Nome do credor e valor): Classe 

Trabalhista: Ernani de Souza R$ 8.300,00; Joaquim Vieira Lima R$ 

6.564,00; Raimundo Pereira dos Santos R$ 11.330,00. Classe 

Quirografária: Banco Bradesco S/A R$ 115.591,10; Banco do Brasil S/A 

1.663.176,80; C-Vale Cooperativa R$ 5.892,75; Centro Norte Insumos R$ 

256.779,62; Energisa Mato Grosso R$ 3.517,00; Fertilizantes Heringer Ltda 

R$ 41.375,88; Laércio Faeda R$ 7.000,00; Mario Jose Pinho Ltda R$ 

63.520,00; Posto Diamantino R$ 20.000,00; Rodrigo Mischiatti R$ 

93.275,47; Sontag Comércio e Representações Ltda R$ 60.000,00; W.A. 

de Assis Couto R$ 41.000,00. Débitos Fiscais: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso R$ 105.924,12; Município de Diamantino R$ 

8.760,88; Fazenda Nacional: R$ 6.223,04; Inmetro R$ 2.662,72. 

ADVERTÊNCIAS: FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS DOS 

PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 (15 DIAS), 

PARA APRESENTAÇÃO DE HABILITAÇÕES DE CRÉDITO E DIVERGÊNCIAS 

A SEREM ENTREGUES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL, E AINDA PARA 

QUE, QUERENDO, APRESENTEM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

A SER APRESENTADO NOS TERMOS DO ART. 55 DESTA LEI. Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que foi nomeado Administrador 

Judicial, MPB Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua Mistral nº 09, Bairro Despraiado, CEP 78048-222, 

Cuiabá/MT, tel 65 33654103 e 99971-2363, representada por Judson 
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G o m e s  d a  S i l v a  B a s t o s ,  O A B / M T  8 8 5 7 ,  e - m a i l : 

judson@mpbadmjudicial.com.br, onde os documentos dos recuperandos 

podem ser consultados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Solange Aparecida de Oliveira Manrique, digitei. Diamantino, 21 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DÉBORA CRISTINA CAMPOS 

OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001229-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR S FILHO (REU)

 

Intimo o patrono do Autor para providenciar o pagamento da diferença das 

custas processuais conforme ID. 30108286

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000600-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN WILLIANS MORAIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para manifestar nos autos acerca da informação 

prestada pela Central de Mandados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-98.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000989-98.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): TEODORICO CAMPOS DE ALMEIDA REU: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da 

petição de id. 29279247. Às providências. Diamantino, 09 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000123-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES COIMBRA (AUTOR(A))

SIRLEI FERREIRA COIMBRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDOMIRO DEUMER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000123-90.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): FERNANDO RODRIGUES COIMBRA, SIRLEI FERREIRA 

COIMBRA REU: WALDOMIRO DEUMER Vistos, etc. Intime-se o procurador 

da parte autora para dar cumprimento ao despacho de id. 26060551, tendo 

em vista que só juntou documentos aos autos, sob pena de extinção do 

feito. Às providências. Diamantino, 09 de março de 2020. André Luciano 

Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000648-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VARGAS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REONILDO DANIEL PRANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

MARCELO BACHILLI AVENDANO OAB - SP338915 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000648-38.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JUAREZ VARGAS PINTO REU: REONILDO DANIEL PRANTE 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para se manifestar em relação aos 

documentos de ids. 28905849, 28905853, 28905856, 28905858, 

28905859, 28905860, 28905862, 28905863, 28905865, 28905867 e 

28905882, no prazo legal. Com a manifestação, voltem os autos 

conclusos. Às providências. Diamantino, 09 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000575-03.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER EGYDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000575-03.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: WALTER EGYDIO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, etc. Diante da inércia da união para manifestação acerca da 

securitização de dívidas, intime-se a parte requerida para colacionar aos 

autos documentos que comprovem que as dívidas foram securitizadas. 

Com a manifestação, voltem os autos conclusos. Às providências. 

Diamantino, 09 de março de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça de PENHORA e AVALIAÇÃO, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 - CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001695-81.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: AGROPECUARIA VALE 

DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME, EDSON SANCHES 

Vistos etc. Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado 

pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos. 

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. 

JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural 

pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o 

SR. WELLINGTON ARAUJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural 

pela Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com 

endereço na Rua Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de 

Cuiabá/MT, CEP.: 78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, 

www.araujoleiloes.com.br, fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758. 

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015. 

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 04 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 135876 Nr: 1604-37.2019.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS, VCG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e 

determino o prosseguimento do processo executivo.Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, forte no art. 487, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido na forma do art. 85, 

§ 2º, inciso III, do CPC/2015, contudo, condenação essa suspensa por 

força do artigo 98, § 3°, do CPC/2015.Translade-se cópia da presente 

sentença, ao processo executivo em apenso.Após, as formalidades legais 

arquivem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27281 Nr: 1387-82.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulfer Indústria de Perfilados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paese Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT, Frederico Luiz Gonçalves - OAB:8217-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora do numerário e dos veículos, 

intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, querendo, manifestem-se prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 

782 do CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42159 Nr: 2983-62.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de bloqueio de numerário disponível em 

conta corrente, por meio do BACENJUD, tal como requerido pela parte 

exequente.PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para 

que, querendo, manifeste-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema BacenJud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81856 Nr: 454-02.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jorge Piccini, Cerly Cardoso Piccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Matheus Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 

04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que se processe a 

ordem de bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio 

do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte 

exequente para informar nos autos e pretende adjudicar os bens 

penhorados de fl. 346.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 90 de 995



necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85513 Nr: 909-30.2012.811.0005

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

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

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de bloqueio de numerário disponível em 

conta corrente, por meio do BACENJUD, tal como requerido pela parte 

exequente.PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen 

Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para 

que, querendo, manifeste-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema BacenJud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91366 Nr: 47-88.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPdS, VCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Barreto Penteado 

Silvestre - OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a 

penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, J: 26/10/2016, P: 

04/11/2016).

Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo 

de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen Jud.

Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para que, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95964 Nr: 3093-85.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂdLN, BTdLNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Núcleo de Práticas Jurídicas da Unemat - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

BacenJud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Restando 

infrutífera a busca, DEFIRO a busca e penhora de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para que 

manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, desde já 

determinado a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar eventuais móveis penhorados.Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema BacenJud.Sem prejuízo do exposto, 

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107021 Nr: 1196-51.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora do numerário e dos veículos, 

intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, querendo, manifestem-se prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Sem prejuízo do exposto, INDEFIRO o pedido de busca 

via Anoreg, visto que o Ministério Público, também poderá ser conveniado 

na Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI), para efetuar as diligências que 

ora requer.Restando infrutíferas as medidas acima, expeçam-se ofícios 

conforme requerido, advertindo a parte solicitante de que informe nos 

autos o endereço dos órgãos que pretende sejam oficiados.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108320 Nr: 1738-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos Santos Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O, Jean Peterson de Camargo - OAB:18102/O 

MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 
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montante do débito executado que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente 

possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na ordem 

preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a 

penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, J: 26/10/2016, P: 

04/11/2016).

Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo 

de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen Jud.

Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para que, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.

Restando infrutífera a busca, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1571 Nr: 247-62.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Robeson Franco, Ivani Alves de Moraes 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu da Silva. - 

OAB:8338/MS, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que fique ciente da certidão de fls. 230, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92818 Nr: 7289-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Eglair Possami, Diogo Luiz Biondo de Souza, 

Rafael Esteves Stellato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Luiz Biondo - 

OAB:OAB/MT 11.973, Rafael Esteves Stellato - OAB:OAB/MT 10.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para avaliação do bem 

móvel. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de Justiça > 

Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000285-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA PAHIM FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO PACHECO CASTANHO OAB - MT20230/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO 

SERVIDOR PUBLICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000285-17.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): ODILA PAHIM FERREIRA REU: ABAMSP - ASSOCIACAO 

BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para colacionar aos autos contratos originais 

pactuados com a parte autora, no prazo legal. Com a juntada de todos os 

documentos, voltem os autos conclusos para análise do pedido de perícia 

grafotécnica. Às providências. Diamantino, 09 de março de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141470 Nr: 198-44.2020.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Moura da Silva, Everton Santos de 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Marcos Wagner Santana Vaz OAB/MT nº 14.783, na 

qualidade de patrono da parte denunciada Jefferson Moura da Silva 

(indicado às fl. 124), para que no prazo de 10(dez)dias , apresente 

resposta à acusação, por escrito nos termos do artigo 396 e 396-A do 

Código de Processo Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80281 Nr: 2670-67.2010.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Fernando Nogueira, Sergio Cunha 

Cabral, Michel Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT, Mizael 

de Souza - OAB:16842/ MT, Rafael Panzarini - OAB:10426/MT

 Intimo os patronos dos denunciados Renato Fernando Nogueira e Michel 

Pereira dos Santos, a manifestarem acerca do Paracer Ministerial de fls. 

871/874, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135753 Nr: 1549-86.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago dos Santos, Nilton Cesar dos Santos 

Junior, Ivonei Souza Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842

 Intimação do Dr. Mizael de Souza OAB/MT nº 16.842, para que no prazo 

legal apresente Alegações Finais, nos termos do artigo 403, § 3º do 

Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119031 Nr: 2879-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stallony Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo os patronos do denunciado para manifestarem acerca da certidão 

negativa de fls. 488 vº, referente a não localização da testemunha 

MANOEL GUIMARÃES DE MATOS JUNIOR, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136137 Nr: 1713-51.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Cícero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Dener Felipe Felizardo e Silva - OAB:OAB/MT 

21.678

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de advogada do denunciado, a 

apresentar aos autos as alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 136222 Nr: 1756-85.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Brito Silva., Elton Baragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 09 de março de 2020, às 16hrs15min.

Código n. 136222

Autos n. 1756-85.2019.811.0005

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciados: Elton Baragão e Osmar de Brito Silva.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença da autoridade acima mencionada.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequar a 

pauta de audiências, por conta da licença deste magistrado para 

tratamento de saúde em pessoa da família, entendo por bem redesignar a 

audiência anteriormente agendada, para o dia 30 de setembro de 2020, às 

15h45min. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, 

sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida, ________ Karla 

Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE KREIBICH (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000420-92.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:AUTO POSTO J P 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRICIO SCHABAT 

MENSCH POLO PASSIVO: JORGE KREIBICH FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 10:45 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-48.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA LOSER MAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 10hs00min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-77.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RAFAEL DA SILVA CORTEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER MARTINS (REQUERIDO)

DORALICE PEREIRA SILVA DE JESUS 46924850197 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000421-77.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JONATHAN 

RAFAEL DA SILVA CORTEZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREY 

REVELES KIST POLO PASSIVO: DORALICE PEREIRA SILVA DE JESUS 

46924850197 e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 

2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-70.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUIELLY DA SILVA TRINDADE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 10hs15min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-95.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONICE CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000187-95.2020.8.11.0005. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEONICE 

CORREA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI 

Vistos, etc. Cite-se o requerido no endereço mencionado no id. 29896997, 

e intimem-se as partes para que compareçam na audiência de conciliação 

que deverá ser designada pela Secretaria de acordo com a pauta do 

conciliador. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-20.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES (REQUERENTE)

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO BREDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001992-20.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ROGERIO KROHLING, 

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES REQUERIDO: MAURO ANTONIO 

BREDA Vistos. Expeça-se carta precatória para citação da parte 

requerida no endereço indicado ao id. 29896997, e intimação para 

comparecimento à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, que deverá observar lapso temporal razoável para 

cumprimento da CP e a realização do ato. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO J P LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE KREIBICH (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 10hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA CALVO OAB - MT21572/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o exequente para comparecer na Secretaria e retirar Certidão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-20.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES (REQUERENTE)

ROGERIO KROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO BREDA (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 27/05/2020 às 08hs00min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-62.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BORBA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA MOREIRA SOARES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000422-62.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

BORBA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA PAULA 

TANSSINI RODRIGUES SILVA POLO PASSIVO: ADRIANA DA SILVA 

MOREIRA SOARES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/05/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 

2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012324-97.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8012324-97.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

EXECUTADO: EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS Vistos, etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-34.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE IBIAPINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001422-34.2019.8.11.0005. REQUERENTE: CHRISTIANE IBIAPINO 

REQUERIDO: BANCO PAN, BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002364-66.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CHINOTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1002364-66.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

EXECUTADO: ADRIANO CHINOTI Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000418-25.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES DE ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000418-25.2020.8.11.0005. REQUERENTE: ROSELI ALVES DE ARAUJO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. I. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). A autora narra na 

inicial que tentou realizar compra a prazo e teve sua solicitação de crédito 

negado, sendo surpreendido com a notícia de que havia sido negativado 

pelo Banco réu em razão de débitos oriundos de conta corrente que alega 

ter solicitado o cancelamento. Instruiu a inicial com documentos. Em análise 

dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência. Isto porque, analisando os autos a parte 

autora não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a 

probabilidade do seu direito, sendo certo que apenas alegações não são 

suficientes para embasar o deferimento da tutela até porque a inversão do 

ônus da prova não ocorre de forma automática, devendo a parte 

interessada trazer aos autos prova mínima do direito alegado, o que não 

foi feito. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. 5 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-33.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO OAB - MT27019/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000659-33.2019.8.11.0005. REQUERENTE: ELENITA SANTIAGO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos, etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-32.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ELEBROK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 95 de 995



Parte(s) Polo Passivo:

BC CONSTRUTORA E INCORPORADORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

PAULO ROBERTO MOUSSALEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000036-32.2020.8.11.0005. REQUERENTE: OSVALDO ELEBROK 

REQUERIDO: PAULO ROBERTO MOUSSALEM, BC CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GUERREIRO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000053-68.2020.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDO GUERREIRO 

MOLINA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme autoriza os termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Decido. Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais proposta por Aparecido Guerreiro 

Molina em face de Banco Bradesco S.A, onde o autor narra, em síntese, 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

um débito indevido, posto que não possui qualquer pendência financeira 

junto a ré que ensejasse a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição 

ao crédito, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. A requerida foi citada e não compareceu à audiência de 

conciliação, e tampouco apresentou contestação nos autos, razão pela 

qual decreto a sua revelia, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95. 

Assim, diante da presunção de veracidade das alegações constantes da 

inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo que coloque em dúvida o direito da parte autora, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para: - DECLARAR a inexistência do débito 

de R$ 601,89 (seiscentos e um reais e oitenta e nove centavos), 

decorrente do contrato número 205371401000082; - CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

parte autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). EXPEÇA-SE ofício ao 

SPC/SERASA, solicitando a baixa na inscrição em questão. Desta forma, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, a teor do 

que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010569-04.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA REGINA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE AIRTON 

DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010569-04.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: VERONICA REGINA XAVIER 

EXECUTADO: MOVING MUDANÇAS PARA TODO BRASIL REPS JOSE 

AIRTON DAMASCENO Vistos etc. A parte exequente informa que não 

encontrou bens em nome do devedor e requer a suspenção do processo. 

Pois bem. Verifica-se que o processo tramita desde 2015 e foram 

realizadas diversas buscas através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD 

de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, além de 

outras diligências, sem que houvesse êxito nas buscas, o que é 

presuntivo de que a parte executada não possui bens para saldar a 

dívida. Além disso, a própria exequente informa que não encontrou bens 

passíveis de penhora em nome do executado. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em 

razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o 

pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e 

ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001631-03.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MAYARA PEREZ CANICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001631-03.2019.8.11.0005. REQUERENTE: THAIS MAYARA PEREZ 

CANICA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Sem 

delongas, verifica-se que mesmo intimada para comprovar sua 

impossibilidade de comparecimento à audiência de instrução e julgamento 

que fora designada para o dia 18/02/20020, a parte reclamante 

manteve-se inerte. Desta forma, INDEFIRO a justificativa apresentada ao 

id. 29368587, ante a ausência de comprovação da alegação da parte 

autora, razão pela qual a extinção anômala da demanda é medida de rigor. 

Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95. Custas pela parte reclamante, por força do artigo 51, § 2º, 

da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. 

P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-80.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WLLE TAYANE PADILHA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000727-80.2019.8.11.0005. REQUERENTE: WLLE TAYANE PADILHA 

PIRES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, 

etc. Trata-se de embargos à execução opostos pela executada, 

argumentando, em suma, excesso na execução de R$ 73,13. Decido. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação da parte 

executada não merece respaldo, uma vez que há erro na data final 

utilizada para a atualização do valor da condenação. É que em análise aos 

cálculos da executada, verifica-se que o termo final da incidência da 

correção monetária e dos juros não correspondem a data em que houve o 

efetivo pagamento da condenação pela ré, qual seja 02/01/2020, posto 

que o juros de mora foi calculado da data do evento danoso até o dia 

10/12/2019, enquanto a correção monetária calculada da prolação da 

sentença até 01/11/2019. Portanto, utilizando referidas datas a ré obteve 

período de atualização dos valores inferior ao devido, razão pela qual seu 

cálculo resultou em valor abaixo do cálculo realizado pela parte 

exequente. Por outro lado, verifica-se que a parte exequente observou 

corretamente as datas para a atualização do valor da condenação, razão 

pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente ao 

id. 28924587, e reconheço a existência de saldo remanescente devido 

pela parte executada no importe de R$ 73,13. Portanto, não havendo o 

alegado excesso na execução, NÃO ACOLHO os embargos à execução 

opostos, razão pela qual o valor remanescente depositado ao id. 

29982329 deverá ser liberado em favor da parte exequente. Por 

consequência, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P.I.C. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-92.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002220-92.2019.8.11.0005. REQUERENTE: PATRICIA OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante 

sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito pela requerida, por um débito no valor de 

R$ 211,87 (duzentos e onze reais e oitenta e sete centavos) que alega 

ser inexistente. Afirma que jamais contraiu tal dívida com a Reclamada, tão 

pouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, razão pela 

qual pugna pela declaração de inexistência dos débitos e exclusão 

definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e danos morais. 

Por sua vez, a reclamada suscitou questão preliminar e alega, em resumo, 

que o valor inscrito é devido e inadimplido, decorrente de débito de OI 

FIXO, contrato nº 5051659965, que a autora possui junto à requerida 

desde 24.06.2015, cancelado por inadimplência de faturas que somadas 

totalizam o valor de R$ 211,87, fato que ensejou a inscrição do nome da 

parte reclamante no serviço de proteção ao crédito, pugnando, ao final, 

pela improcedência da ação, ante a inexistência de ato ilícito, bem como 

pela condenação da autora em pedido contraposto e litigância de má-fé. 

Rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela ré, uma vez que embora 

o prazo para reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), 

tal prazo somente é computado quando do conhecimento do evento 

danoso – negativação, assim, considerando que não há nos autos prova 

da ciência inequívoca pelo autor da inscrição indevida, tal como 

notificação usualmente encaminhadas pelas empresas aos consumidores, 

deve ser considerada a data da emissão do extrato de negativação pela 

parte autora, no caso o dia 06/11/2019, razão pela qual não ocorreu 

prescrição da presente pretensão. Passo ao exame do mérito. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Assim, 

por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora (Art. 373, II, CPC), 

trazendo à baila ao menos o contrato ou documento assinado pela parte 

reclamante apontando a referida contratação do débito, o que não foi feito. 

Isto porque, em que pese às alegações da reclamada, esta não 

apresentou nenhuma justificativa para retirar a validade das alegações da 

reclamante, uma vez que juntou aos autos apenas a tela de seu sistema 

interno contendo o cadastro interno da consumidora, através da qual se 

verifica que o RG da parte autora cadastrado é diverso do constante do 

documento pessoal da reclamante, além do fato de constar registro de 

endereço da autora na cidade de Cuiabá, diverso, portanto, do endereço 

informado pela autora na peça inicial. Desta forma, a requerida não trouxe 

qualquer elemento hábil para comprovar a regularidade da dívida, pois os 

dados concretos visando comprovar a contratação dos serviços e 

justificar o débito são acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus 

de afastar a pretensão do reclamante, que não comprovou o envio de 

faturas, gravações de atendimento, dentre outras provas possíveis. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito no valor de no valor de R$ 

211,87 é indevida, fazendo jus, portanto, além da declaração de 

inexistência do débito, ao pleito de indenização por danos morais. 

Ademais, em que pese a ré ter pugnado pela aplicação da Súmula 385 do 

STJ, verifica-se que muito embora a autora possua outras inscrições 

creditícias, não há negativação preexistente a negativação discutida com 

a presente ação, uma vez que a restrição realizada pela Energisa S/A é 

posterior a discutida nos autos, razão pela qual não incide a súmula 385 

no presente caso. Assim, em se tratando de dano moral, como é o caso 

judicializado, o evento moralmente danoso é presumido, restando 

imperativo o dever de indenizar, conforme orientação do STJ: “A 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (danum in re ipsa)” (STJ - 4ª T. - REsp. 23.575, 

rel. Min. César Asfor Rocha, julg. 09-6-97, RSTJ 98/270 - Apud Rui Stoco, 

obra cit., pág. 722). Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. De 

acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte reclamante para: - DECLARAR INEXISTENTE o débito 

discutido nos autos, no valor de R$ 211,87, e DETERMINAR que a 

requerida realize a baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito; - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Desta forma, 

declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço na forma 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexiste condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste
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Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197590 Nr: 7578-27.2017.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMCLDTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:, FRANCARLOS 

BENEDITO ANTONIO DE SOUZA - OAB:23421/O, LUIZ FERNANDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:3934

 Certifico que foi designada a audiência para a oitiva das testemunhas da 

requerida para o dia 07/04/2020, as 14h, na sala secreta do Tribunal de 

Juri, no Edifício do Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71559 Nr: 3874-50.2010.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DIRETOR DO FÓRUM DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, IZAUL NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Intimação da parte interessada acerca do desarquivamento do feito e 

para que requeira, em 05 (cinco) dias, o que de direito, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005811-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA DE SOUZA ALVARENGA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SOUZA ALVARENGA (DE CUJUS)

 

Intimar a parte autora para apresentar as primeiras declarações, no prazo 

de 20 dias, manifestando-se, inclusive, acerca da possibilidade de tramitar 

o feito pelo rito do arrolamento (comum ou sumário), bem como para 

colacionar aos autos, no prazo de 15 dias, as certidões negativas fiscais 

a serem expedidas pelas Fazendas Públicas Municipal, Estadual (SEFAZ e 

PGE) e Federal.

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

Processo Número: 1002462-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. G. (REU)

V. M. G. (REU)

C. G. S. (REU)

M. I. D. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENE MAIA TIMO OAB - GO22017 (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SCHUTZ DOS SANTOS OAB - SC42406 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes para manifestarem sobre o Estudo sob ID 29299293, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003712-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEDROSO CONEJO OAB - MT27587/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003712-23.2019.8.11.0037.s 

REQUERENTE: GABRIEL COPETTI RUARO REQUERIDO: VANESSA MARA 

BRANDALIZE Vistos etc. Trata-se de ação de reconhecimento e 

dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos 

ajuizada por Gabriel Copetti Ruaro em desfavor de Vanessa Mara 

Brandalize. Em suma, na exordial, o autor requer a fixação de guarda 

compartilhada da filha Valentina (5 anos), com alimentos em um salário 

mínimo. Outrossim, arrolou os bens e as dívidas que pretende partilhar. 

Não formulou pedido liminar. A inicial foi recebida no ID Num. 22226369 - 

Pág. 1, oportunidade em que o Juízo fixou alimentos provisórios à infante 

no montante ofertado pelo autor, determinou a designação de sessão de 

mediação e, caso as partes não chegassem a um acordo, a realização de 

estudo psicossocial. Verifico que as partes compareceram à sessão de 

mediação, mas não chegaram a um acordo (ID Num. 24686999 - Pág. 1). A 

requerida apresentou contestação e reconvenção no ID Num. 25365804 - 

Pág. 1 e seguintes. Em síntese, Vanessa impugna a gratuidade da justiça 

concedida ao requerente, aduzindo omissão de valores e bens 

partilháveis e a suposta necessidade de majoração dos alimentos 

arbitrados no quantum ofertado pelo autor para o valor de R$ 2.994,00 e 

50% das despesas extraordinárias, vez que ele teria renda mensal 

superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em sede de reconvenção, a 

demandada requer o arbitramento de alimentos a serem pagos pelo 

ex-cônjuge, alegando dependência econômica em relação ao requerente. 

Formula pleito para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de 

ver fixados em seu favor alimentos no importe de dois salários mínimos. 

Esse é o relatório no essencial. Decido. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

SOLICITADA PELA DEMANDADA Considerando que Vanessa apresentou 

declaração de hipossuficiência, se encontra desempregada e está 

pleiteando a partilha de bens, verifico que não há elementos que 

evidenciem sua capacidade econômica elevada, razão pela qual defiro a 

gratuidade da Justiça à autora, por ora. DA GRATUIDADE CONCEDIDA AO 

AUTOR E O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FORMULADO PELA 

REQUERIDA Para analisar a impugnação à gratuidade da Justiça levantada 

pela requerida na contestação, denota-se que as condições econômicas 

do autor devem ser melhor analisadas. Primeiramente, friso que a 

gratuidade foi concedida pelos elementos até então existentes no feito, ou 

seja, a inicial, que revelou um patrimônio não vultoso, com dívidas e sem 

informações sobre os rendimentos do requerente. Exercido o contraditório 

e juntados documentos por ambas as partes, verifico que o requerente é 

sócio em uma empresa societária denominada Terra Serviços e 

Escavações Ltda, juntamente com Luiz Carlos Ruaro e Josimeri Copetti 

Ruaro. Compulsando os extratos bancários da conta bancária do 

requerente, juntados pela requerida e referentes ao período em que viviam 

em união estável, é possível verificar os rendimentos que aportaram na 

conta do Branco do Brasil (créditos em conta ou transferências 

recebidas) nos sete meses anteriores à separação de fato e oriundos da 

atividade empresarial: Setembro de 2018 – ID Num. 25366379 - Pág. 1/3 

10/09 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 11/09 – R$ 2.300,00 

14/09 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 17/09 – R$ 1.000,00 de 

Luiz Carlos Ruaro (sócio) 21/09 – R$ 2.000,00 de Luiz Carlos Ruaro 

(sócio) 28/09 – R$ 2.500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) Total recebido – 

R$ 10.800,00 Recebidos do sócio – R$ 8.500,00 Outubro de 2018 – ID 
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Num. 25366384 - Pág. 1/3 01/10 – R$ 260,00 04/10 – R$ 2.000,00 de Luiz 

Carlos Ruaro (sócio) 09/10 – R$ 2.000,00 11/10 – R$ 850 de Luiz Carlos 

Ruaro (sócio) 15/10 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 15/10 – 

R$ 390,00 16/10 – R$ 600,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 19/10 – R$ 

1.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 23/10 – R$ 2.500,00 de Luiz Carlos 

Ruaro (sócio) Total recebido – R$ 11.100,00 Recebidos do sócio – R$ 

8.450,00 Novembro de 2018 – ID Num. 25366385 - Pág. 1/3 01/11 – R$ 

4.000,00 14/11 – R$ 2.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 19/11 – R$ 

2.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 21/11 – R$ 1.000,00 de Luiz Carlos 

Ruaro (sócio) 26/11 – R$ 500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 29/11 – R$ 

2.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) Total recebido – R$ 11.500,00 

Recebidos do sócio – R$ 7.500,00 Dezembro de 2018 – ID Num. 25366644 

- Pág. 1/3 03/12 – R$ 480,00 03/12 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos Ruaro 

(sócio) 05/12 – R$ 500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 07/12 – R$ 500,00 

de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 10/12 – R$ 1.850,00 10/12 – R$ 2.700,00 

17/12 – R$ 260,00 20/12 – R$ 460,00 24/12 – R$ 5.000,00 de Luiz Carlos 

Ruaro (sócio) 31/12 – R$ 200,00 Total recebido – R$ 13.450,00 Recebidos 

do sócio – R$ 7.500,00 Janeiro de 2019 – ID Num. 25366647 - Pág. 1/3 

07/01 – R$ 1.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 08/01 – R$ 2.000,00 de 

Luiz Carlos Ruaro (sócio) 10/01 – R$ 40,00 14/01 – R$ 1.000,00 de Luiz 

Carlos Ruaro (sócio) 21/01 – R$ 3.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 

28/01 – R$ 3.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 31/01 – R$ 200,00 Total 

recebido – R$ 10.240,00 Recebidos do sócio – R$ 10.000,00 Fevereiro de 

2019 – ID Num. 25366653 - Pág. 1/3 04/02 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos 

Ruaro (sócio) 06/02 – R$ 1.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 07/02 – 

R$ 3.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 12/02 – R$ 1.700,00 de Luiz 

Carlos Ruaro (sócio) 15/02 – R$ 2.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 

19/02 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 25/02 – R$ 1.500,00 de 

Luiz Carlos Ruaro (sócio) 27/02 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos Ruaro 

(sócio) 28/02 – R$ 1.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) Total recebido – 

R$ 14.700,00 Recebidos do sócio – R$ 14.700,00 Março de 2019 – ID Num. 

25366656 - Pág. 1/3 01/03 – R$ 1.500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 

01/03 – R$ 400,00 06/03 – R$ 3.700,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 06/03 

– R$ 40,00 07/03 – R$ 1.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 11/03 – R$ 

1.200,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 12/03 – R$ 3.500,00 de Luiz Carlos 

Ruaro (sócio) 13/03 – R$ 1.000,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) 18/03 – 

R$ 500,00 de Luiz Carlos Ruaro (sócio) Total recebido – R$ 12.840,00 

Recebidos do sócio – R$ 12.400,00 A autora mencionou, ainda, que juntou 

tão somente os extratos bancários do Banco do Brasil, pois era a única 

que tinha acesso. O requerente alegou que “os depósitos/transferências 

contidas nos extratos juntados pela requerida são valores exclusivos da 

empresa Terra Serviços e Escavações Ltda, que tem como sócio 

majoritário o Sr. Luiz Carlos Ruaro, pai do autor, sendo que o requerente é 

responsável pela administração da referida empresa, razão pela qual o 

dinheiro era depositado em sua conta bancária, para que o mesmo 

pudesse realizar os negócios relativos ao desenvolvimento da atividade 

da empresa” (ID Num. 27500781 - Pág. 1). Contudo, observando os 

registros de saída identificados, constam despesas comuns de uma casa 

com uma família, como verifiquei: mercado, farmácia, posto de 

combustível, lojas de vestuário, calçado e utilidades, lojas de 

conveniência, autoescola, faculdade, lojas de brinquedo, pizzaria, 

lanchonete e sorveteria. Aliás, nos registros de gastos, anoto que em 

dezembro de 2018 houve despesas igualmente comuns para pessoas em 

viagem para férias, e não para o trabalho (mercado, 

churrascaria/restaurante, sorveteria, farmácia, club – Itapema/Meia 

Praia/SC). Logo, o requerente não logrou êxito em comprovar as 

alegações que o valor recebido seria para realizar negócios relativos à 

atividade da empresa. Nesse contexto, observando a renda do autor, que 

supera dez mil reais mensais, verifico que o mesmo possui meios 

suficientes para o pagamento das despesas processuais, razão pela qual 

revogo a gratuidade da justiça que lhe concedida na decisão inicial. DO 

PEDIDO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE Quanto ao pedido liminar para o 

arbitramento de alimentos em favor da ex-cônjuge, friso cabível em sede 

de reconvenção, tendo em vista a conexão existente entre a causa de 

pedir, notadamente porque os alimentos entre ex-casais decorre do 

término da relação matrimonial. Nesse sentido, ressalto o texto de Lei 

aplicável e o julgado pertinente: Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu 

propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a 

ação principal ou com o fundamento da defesa. PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVORCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE 

ALIMENTOS. FORMULADO NA RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO 

REFORMADA. 1. É cabível a reconvenção em ação de divórcio, nos 

termos do artigo 215 do CPC, com objetivo de a ex-esposa pleitear 

alimentos, tendo em vista que estes decorrem do rompimento do vínculo 

conjugal. 2. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. 3. 

(TJDF. AGI 20160020003412; órgão Julgador: 3ª Turma Cível. Relatora: 

Fatima Rafael. Data do Julgamento: 17/03/2016) Dito isso, anoto que os 

alimentos entre partes que mantiveram um casamento ou uma união 

estável são fixados em hipóteses excepcionais, de forma transitória ou 

compensatória. No caso dos autos, pode-se aferir que a requerente é 

pessoa jovem (28 anos) e detém, ao que consta, plena capacidade para 

trabalhar, não incidindo a hipótese de aplicação de alimentos transitórios. 

Destaco o entendimento firmado pelo STJ e o seguinte julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. 

MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que os 

alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, 

salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de 

inserção no mercado de trabalho. 2. No caso dos autos, o Tribunal de 

origem concluiu pela manutenção da pensão alimentícia, uma vez que não 

há evidência de que a ex-mulher possa se manter com o próprio trabalho, 

alegando alteração cardíaca e dores no joelho, e não há prova de que vem 

exercendo trabalho informal, restando, assim, confirmada a necessidade 

de continuidade da prestação alimentícia. Entender que a ora agravada 

não comprovou a impossibilidade de prover sua própria subsistência e, 

consequentemente concluir pela exoneração do dever de prestar 

alimentos, demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ. 

AgInt no AREsp 1315051 / SP. Órgão julgador: 4ª Turma. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO (1140). Data do julgamento: 13/11/2018) RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – 

ANÁLISE PRELIMINAR DO FEITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE 

MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO CAPACIDADE/NECESSIDADE – MANUTENÇÃO 

DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, é 

transitório o dever alimentar para com ex-cônjuge, sobretudo nos casos 

em que o alimentado tiver condições materiais de prover suas próprias 

necessidades, porém, o lapso temporal da obrigação deverá ser acertado 

de acordo com as particularidades de cada caso. 2. Deve ser mantida a 

prestação alimentar fixada de acordo com a fórmula do §1º do art. 1.694 

do CC, se não demonstrada a superveniência de capacidade econômica 

da alimentada ou, então, de incapacidade cumprir a obrigação por parte do 

alimentante. (TJMT. N.U 1008647-91.2017.8.11.0000, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) De outro 

lado, certo é que durante a convivência, mantida entre Gabriel e Vanessa 

de 2008 a abril de 2019, foram adquiridos alguns bens. Segundo o autor 

(ID Num. 21358272 - Pág. 10/11), o casal adquiriu um imóvel (terreno), dois 

veículos (um automóvel HB20S e uma motoneta PCX 150 DLX) e as 

mobílias que ocupavam a residência, totalizando tais bens um valor 

aproximado de R$ 210.618,00. Costa que o imóvel e o veículo HB20S 

encontram-se financiados e sobre eles resta uma dívida total de 

aproximadamente R$ 77.000,00. A requerida, por sua vez, afirmou que 

além dos bens arrolados pelo autor na exordial, devem ser partilhados 

entre as partes uma empresa constituída pelo requerente durante a união 

estável e os valores que se encontravam depositados em contas 

bancárias. Denota-se que a empresa Terra Serviços e Escavações Ltda 

foi constituída pelo requerente e seus sócios em 2016 (ID Num. 27500763 

- Pág. 1/4), período em que as partes viviam em união estável e, logo, a 

cota parte pertencente ao autor deverá ser partilhada com a requerida, 

ressaltando-se que, ao que consta, por ora, o requerente recebe 

exclusivamente os rendimentos oriundos da atividade da empresa. Os 

extratos colacionados pela requerida revelam que as movimentações da 

conta corrente estavam vinculadas à conta poupança, notadamente 

porque os valores recebidos eram imediatamente aplicados em poupança 

e os valores retirados da conta corrente se faziam mediante resgate da 

conta poupança, constando sempre saldo zero em conta corrente. Logo, 

os extratos não permitem verificar o saldo existente em conta poupança. 

Todavia, consoante bem descrito anteriormente, ao analisar a gratuidade 

da Justiça que havia sido deferida ao autor, foi possível aferir que 

somente a empresa Terra Serviços e Escavações Ltda, aparentemente, 

rende ao requerente no mínimo R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

mensais. Assim, consta que o autor estaria usufruindo do veículo 
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automotor HB20S (ID Num. 25365804 - Pág. 19), da renda obtida pelo 

exercício da atividade empresarial iniciada na época em que convivia com 

a demandada e de quantias depositadas nas contas bancárias em seu 

nome, mas que remontariam a ganhos da época da convivência. A 

requerida estaria, aparentemente, usufruindo da motocicleta PCX 150 DLX. 

De plano, há um desequilíbrio entre os ex-cônjuges, causado pela 

exploração e uso dos bens comuns, quase na totalidade, apenas pelo 

autor. Diante dessas exposições, razoável que sejam fixados os alimentos 

compensatórios em favor da requerente que ainda estaria desempregada, 

enquanto Gabriel usufrui e aufere renda com os bens obtidos durante a 

convivência, sem partilhá-los. Nesse sentido o entendimento do STJ e o do 

TJMT: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. SEPARAÇÃO 

JUDICIAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 

ART. 1.694 DO CC/2002. TERMO FINAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS 

(PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CÔNJUGES. JULGAMENTO EXTRA PETITA 

NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADA. [...] 5. Os chamados alimentos compensatórios, ou 

prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades 

de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia 

regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave 

desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida 

do cônjuge desprovido de bens e de meação. (STJ. REsp 1290313 / AL. 

Órgão julgador: 4ª Turma. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146). 

Data do julgamento: 12/11/2013) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS 

– POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – VALOR ARBITRADO 

CONDIZENTE – EX-CÔNJUGE QUE SE ENCONTRA À FRENTE DA 

ADMINISTRAÇÃO DOS BENS – DEVER DE COMPENSAR – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Os chamados alimentos 

compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade 

suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a 

pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou 

atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do 

padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação. II - A 

respeito do montante fixado pelo juízo singular, este mostra-se condizente, 

uma vez que, de acordo com as informações colhidas dos Autos, o 

agravante produz em área agrícola de grande valorização neste Estado, 

que, por seu turno, o possibilita suportar as despesas e compensar à 

agravada dos lucros auferidos do bem que será objeto de futura partilha. 

(TJMT. N.U 1008259-91.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) Considerando que 

somente a empresa possibilita ao autor ganhos de no mínimo de R$ 

7.500,00 mensais junto a uma conta bancária no Banco do Brasil, defiro o 

pedido da requerente e fixo alimentos compensatórios em favor de 

Vanessa em dois salários mínimos, hoje equivalente à R$ 2.090,00 (dois 

mil e noventa reais). DA GUARDA Considerando que as partes se 

encontram de acordo quanto ao exercício da guarda, que se dará de 

forma compartilhada, ou seja, com a tomada conjunta de decisões acerca 

da vida da criança, que possuirá com residência de referência a casa da 

mãe, homologo o reconhecimento da procedência do pedido de guarda 

compartilhada formulado na ação e, com isso, julgo parcialmente 

procedente o pedido constante na inicial. Expeça-se termo de guarda 

definitiva. Publicada e registrada, intimem-se as partes. DOS ALIMENTOS 

À MENOR Consta que em sede de decisão inicial, antes do exercício do 

contraditório, apenas com os elementos de provas trazido pelo autor com 

suas alegações, foi determinado o pagamento de alimentos na importância 

de um salário mínimo à filha Valentina. Não obstante, após a contestação e 

a impugnação, surgiram novos subsídios que, consoante as 

considerações alhures esposadas nessa decisão, permitem reajustar os 

alimentos anteriormente fixados à menor. Vanessa reside em imóvel 

alugado por um valor de R$ 1.500,00 (ID Num. 25365825 - Pág. 1/4), com 

despesa de energia elétrica em aproximadamente R$ 220,00 (ID Num. 

25366666 - Pág. 1) e de água em R$ 50,00 (ID Num. 25366667 - Pág. 2), 

despesas que devem ser consideradas para fins de fixação dos 

alimentos, vez que a menor reside sob o mesmo teto que a mãe. Há 

despesas de mercado em R$ 829,51 juntadas ao processo (ID Num. 

25366670 - Pág. 1/2), gasto necessário à sobrevivência da infante e que, 

portanto, deve ser computado para fins de averiguar o valor dos 

alimentos. Valentina tem cinco anos, frequenta escola e possui gastos 

comuns a uma menina estudante. Trata-se da necessidade de propiciar 

uma alimentação saudável e o fornecimento recorrente de vestuário e 

calçados, como requer uma criança em pleno desenvolvimento, bem como 

assistência à saúde, que fica comprometida nessa fase da vida com o 

contato frequente com crianças na escola. O pai, que na exordial não 

prestou informações completas sobre seus rendimentos, é empresário e 

aufere renda mensal superior a dez mil reais mensais, como amplamente 

discorrido acima. Observo que Valentina frequenta aulas de natação e, 

inobstante tal despesa configurar-se extraordinária, aponta para um 

padrão de vida dotado de uma oportunidade que não é oferecida a muitas 

crianças em seus seios familiares. Por fim, diante das necessidades 

evidentes da infante e da possibilidade contributiva do autor evidente nos 

autos, ajusto os alimentos provisórios arbitrados em favor da infante 

Valentina para 1,5 do salário mínimo, além das despesas extraordinárias 

na proporção de 50%. Intime-se o autor para efetuar o pagamento dos 

alimentos, já reajustados a partir do primeiro vencimento após a intimação, 

na conta da autora. DO PROSSEGUIMETO DO FEITO Considerando que as 

peças processuais de contestação/reconvenção e impugnação à 

contestação/contestação à reconvenção estão juntadas ao processo, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17.11.2020 às 16 h 

40min. Fixo o prazo de dez dias para a apresentação do rol de 

testemunhas, devendo a presença das testemunhas residentes nessa 

comarca ser providenciada pelos advogados das partes, nos termos do 

art. 455, do CPC. Determino a avaliação do imóvel, dos veículos HB20S e 

PCX 150 DLX, por oficial de justiça avaliador, no prazo de 20 dias. Deixo 

de determinar, por ora, a avaliação dos bens que guarneciam a residência 

do ex-casal porque se encontram em parte com o autor e em parte com a 

requerida e não há especificação sobre quais são. Com a finalidade de 

partilha das cotas sociais que cabem ao autor, determino sua intimação 

para: a) juntar cópia dos balancetes de abril de 2019 (quando ocorreu a 

separação fática) até a presente data; Sem prejuízo, com a finalidade de 

aferir quais eram os valores depositados nas contas bancárias das partes 

na data da separação de fato para fins de partilha, procedo à busca dos 

extratos bancários do autor e da requerida por meio do sistema Bacenjud, 

referente ao período de março e abril de 2019. Colaciono o comprovante 

da requisição em anexo. Considerando que as partes não chegaram a 

acordo (ID Num. 22226369 - Pág. 1), para maiores deliberações acerca 

das visitas e averiguar a situação da criança, determino a realização de 

estudo psicossocial, devendo a equipe técnica do Juízo apresentar 

parecer, no prazo de 40 dias. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Primavera do Leste, 06 de março de 2.020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004812-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

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

Processo Número: 1005952-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON HENRIQUE SAUKA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PAGANINI DE RAMOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005952-82.2019.8.11.0037.s 
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AUTOR(A): ALISON HENRIQUE SAUKA RAMOS RÉU: CELSO PAGANINI DE 

RAMOS Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento de sentença, como 

se verifica nos fundamentos jurídicos do pedido. Todavia, além de não se 

extrair da narrativa dos fatos provimento judicial anterior, compulsando os 

autos não se verifica qualquer título judicial atrelado ao feito. Desse modo, 

com fundamento no art. 801, do CPC[1], intime-se o autor para juntar o 

título judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste, 05/11/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito 

[1] CPC. Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que 

não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da 

execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002360-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. C. (EXEQUENTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de suas advogadas constituídas DOUTORA 

RAQUEL DREYER E DOUTORA CRISTINA DREYER, para comparecer no 

Círculo de Paz, devidamente acompanhada de seu atual companheiro e 

dos avós maternos da criança ou de outra pessoa que conheça a rotina 

da infante, que acontecerá no dia 10/04/2020 às 13:30 hs no CEJUSC, 

localizado na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida 

Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, 

neste município.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002360-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. C. (EXEQUENTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002360-30.2019.8.11.0037.s 

REQUERENTE: DOUGLAS JOSE CAMARGO REQUERIDO: FABIULA 

APARECIDA DA SILVA Vistos etc. Verifico que as partes transacionaram 

no CEJUSC (ID Num. 21039948 - Pág. 1/2). Todavia, antes mesmo da 

homologação do acordo, Fabíula informou a inadimplência de Douglas com 

o pagamento dos alimentos e requereu a conversão do rito para execução 

dos alimentos acordados (ID Num. 21948789 - Pág. 2). O Ministério Público 

se manifestou no ID Num. 22271346 - Pág. 1. Homologou-se, então, o 

acordo realizado entre as partes, convertendo-se para o rito de 

cumprimento de sentença (ID Num. 23159390 - Pág. 1). O devedor não foi 

encontrado para a intimação pessoal (ID Num. 24336340 - Pág. 1). Diante 

do endereço do requerente, mencionado no estudo psicossocial retro, 

expeça-se mandado de intimação para cumprimento no referido local. 

Considerando o litígio entre as partes acerca do direito de visitas, 

determino que dois agentes de infância e juventude atuem no presente 

caso, orientando e advertindo as partes quanto ao dever de cumprimento 

dos termos do acordo homologado, relatando o que entenderem 

pertinente, no prazo de 15 dias. Outrossim, determino o encaminhamento 

do feito ao CEJUSC para a realização de Círculo de Paz com as partes. Por 

fim, considerando que deve ser, a todo tempo, buscada a composição 

entre as partes, para possibilitar uma solução pacífica da demanda, 

designo audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 às 16h45min. 

Atualize-se o cadastro da ação a fim de constar como cumprimento de 

sentença, invertendo-se as partes cadastradas no polo da demanda. 

Intimem-se. Dê-se ciência. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10/02/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007074-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REU)

T. R. D. S. E. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes, através de seus advogados constituídos, para 

comparecerem no Círculo de Paz a ser realizado no dia 24/0412020 às 

13:30 hs no CEJUSC, , localizado na UNIC (Universidade de Primavera do 

Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, 

Bairro Jardim Riva, neste município. ADVERTÊNCIA: Para a ocorrência do 

Círculo deverão as partes trazerem o seus apoiadores. Parte ANILTON 

MOREIRA DA SILVA— deverá comparecer acompanhado de sua atual 

companheira, dos avós paternos da criança ou de outra pessoa que 

conheça a rotina da infante Parte ANA LUCIA DA SILVA SANTOS - deverá 

comparecer acompanhado de seu atual companheiro e dos avós maternos 

da criança ou de outra pessoa que conheça a rotina da infante. Parte 

TANIA ROBERTA DA SILVA E SILVA -deverá comparecer acompanhado 

de seu atual companheiro, dos avós maternos da criança ou de outra 

pessoa que conheça a rotina dela.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004843-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR BARBOSA GARCIA OAB - SP296587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. A. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de seu advogado constituído DOUTOR 

ALCIR BARBOSA GARCIA para que compareça ao Círculo de Paz no dia 

29 de Abril de 2020 às 13h:30min na sala dos agentes da infância e 

juventude no edifício do Fórum local, devidamente acompanhado de sua 

atual companheira, dos avós paternos criança ou de outra pessoa que 

conheça a rotina dela.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005250-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MENEGASSI (REQUERENTE)

EVA MARLEI MENEGASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO MENEGASSI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a invetariante, através de sua advogada constituída DOUTORA 

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB: MT16312-O, para proceder a 

retirada do alvará nesta serventia.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001007-23.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A APURAR (INVENTARIADO)
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Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a invetariante, através de sua advogada constituída MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES MELO OAB: MT0008798S, para proceder a retiarada 

dos alvarás e formais de partilha expedidos, mediante a comprovação de 

pagamento.

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

Processo Número: 1005653-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. H. V. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005653-42.2018.8.11.0037. H.S AUTOR(A): ANTONIO HENRIQUE JOSE 

RÉU: VINICIUS HENRIQUE VILA JOSE Vistos etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve o presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26/11/2019. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178052 Nr: 9606-02.2016.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Divórcio Litigioso n.º 9606-02.2016.811.0037

Código n.º 178052.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de divórcio c/c partilha proposta por Josué da 

Conceição Leite em desfavor de Cacilda as Silva, pelos motivos alegados 

as fls.04/05.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/10.

Recebimento da inicial as fls. 11.

Ré citada (fls.20), não contestou a presente ação (fls.37).

A parte autora, às fls. 38, através do procurador constituído (fls.40), 

informou que as partes se compuseram via extrajudicial, requerendo a 

extinção do processo.

Ante o exposto, considerando a ausência de interesse processual 

superveniente da parte autora em prosseguir com o processo, conforme 

informado em seu pedido de fls. 38, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Sem custas, face à gratuidade a justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174216 Nr: 7526-65.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDO, MCDOM, MDOM, LAOM, MDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O, LUDMYLA CAETANO - OAB:23382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Nos termos da decisão de p. 55, INTIMO o executado para comprovar o 

pagamento da duas parcelas restantes, no prazo de 05 dias, sob pena 

dos meios expropriatórios cabíves.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104295 Nr: 3259-26.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDODS, EDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte requerida não foi intimada da decisão, faço a 

publicação apena para o executado, conforme sentença a seguinr 

transcrita: "...Vistos etc.

Considerando que foi entabulado acordo envolvendo os três processos 

em apenso em 27/08/2014, sendo informado seu descumprimento em 

25/09/2015 (fls. 63 dos autos 104295) e levando-se em conta que há anos 

os referidos processos se encontram paralisados sem andamento pela 

parte autora, mesmo seu advogado tendo retirado em carga em 

17/12/2018, sem qualquer requerimento desde então (fls. 30, proc. nº 

104296), aliado à afirmação do executado no processo nº 106616, às fls. 

33, no sentido de que teria quitado integralmente a dívida (pedido 

formulado em 19/12/2018), determino que:

Em observância à sentença que homologou o acordo entre as partes, 

aliado ao abandono processual do feito pela parte autora, que há mais de 

ano não dá andamento ao processo, sendo que sequer foi localizada para 

intimação pessoal (fls. 29 dos autos nº 104296), JULGO EXTINTO os 

processos nº104296, 104295 e 106616, determinando seu arquivamento 

com as cautelas de estilo.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença nos três processos, 

arquive-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 21/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157377 Nr: 7827-46.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AK, SMKM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MARINA BORGES REIS - OAB:MT 20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora, para manifestar sobre a certidão de p.100, no 

prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000873-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DALLE LASTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA DA SILVA SANTOS OAB - GO26922 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000873-25.2019.8.11.0037 Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer Requerente: Alessandro Dalle 

Laste Requerida: Roma Empreendimentos e Turismo Ltda. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c 

Obrigação de Fazer proposta por Alessandro Dalle Laste em face de 

Roma Empreendimentos e Turismo Ltda., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 

29181272), postulando pela extinção do feito, nos termos do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento 

composição sobre direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O 

ACORDO formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do 

Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000522-86.2018.8.11.0037 Cumprimento de Sentença Exequente: Silvio 

Gomes da Silva Executado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos 

etc. Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126). Havendo requerimento expresso 

do credor (Num. 29600199), intime-se o executado para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe 

que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001744-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001744-55.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Cleidiane Pereira 

Rodrigues de Meira Requerida: Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Cleidiane Pereira Rodrigues de Meira em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro DPVAT S.A, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte 

autora desistiu da ação (Num. 21910390). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, eis 

que o pedido de desistência ocorreu antes da integralização da relação 

jurídica processual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005804-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005804-08.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Mario Lima 

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. Considerando 

o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio requerimento 

administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o pedido 

administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado aos 

autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa administrativa, 

especificamente em nome da parte autora ou documento equivalente, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou 

aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001676-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE CARNEIRO FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001676-08.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Marcos Reimon 

Carneiro Pereira Representante: Janice Carneiro Fonseca Requerida: Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Marcos Reimon Carneiro Pereira, neste ato 

representado por sua genitora Janice Carneiro Fonseca em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. Antes de integralizada a relação jurídica processual, a parte 

autora desistiu da ação (Num. 21909933). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, eis 

que o pedido de desistência ocorreu antes da integralização da relação 

jurídica processual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002262-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS SALTON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios do seguro dpvat (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002262-79.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Rodrigo Luis 

Salton Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004772-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DE JESUS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004772-65.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Paulo Ricardo de 

Jesus Fernandes Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos 

etc. Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do 

prévio requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que 

protocole o pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual 

deverá ser juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da 

recusa administrativa, especificamente em nome da parte autora ou 

documento equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004760-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004760-51.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Wesley da Silva 

Alvarenga Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. A 

parte autora postula pelo reconhecimento do interesse de agir, com 

julgamento do presente feito, eis que já foi realizada a perícia médica 

judicial, a qual atestou o nexo causal entre o acidente narrado e as lesões 

sofridas. Todavia, consoante determinação derradeira, convém destacar 

que, desde o ano de 2013, todas as agências dos Correios do Brasil estão 

habilitadas para receber a solicitação de pagamento do Seguro DPVAT, 

devendo a parte autora apresentar os documentos necessários. Assim, 

considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, DETERMINO a intimação da parte requerente 

para que protocole o pedido administrativamente ou comprove de forma 

diversa a tentativa de protocolo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação, o qual deverá ser juntado aos autos no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento a petição inicial. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e voltem 

os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005783-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1005783-32.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Antônio Francisco Rodrigues Evangelista Requerida: 

Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Antônio Francisco 

Rodrigues Evangelista em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., 

objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente 

de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de acidente de 

trânsito na data de 11 de fevereiro de 2018, quando trafegava com uma 

motocicleta pela Rua Milan Vitoria Regis. Afirma, outrossim, que em razão 

da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por 

invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização 

de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta a ausência de 

prova quanto a invalidez, bom como a inexistência de nexo causal do dano 

decorrente de acidente de trânsito (Num. 17720803). Perícia médica 

inclusa (Num. 20394684). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial 

(Num. 20880546 e Num. 20905868). A parte autora impugnou à 

contestação e postulou pela condenação da parte requerida em litigância 

de má-fé (Num. 22499038). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. DA PRELIMINAR Do requerimento administrativo A parte autora 

comprovou nos autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo 

está datado de 04/03/2018 (Num. 14764484), sendo desnecessária a 

conclusão do respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que 

a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO POLO 

PASSIVO DA AÇÃO Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência do SAMU, registrada sob o nº 010539 e Registro n° 99589 de 

Ficha de Pronto Atendimento Municipal, ambos confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 
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existência de incapacidade média (50%) em segmento da coluna torácica 

(25%), conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Antônio Francisco Rodrigues Evangelista em face de 

Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em 

litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a intenção emulativa. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Todavia, havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do 

prazo de remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar 

o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004763-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA DIAS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004763-06.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Mara Lucia Dias 

Nascimento Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta 

por Mara Lucia Dias Nascimento em face de Porto Seguro CIA. de Seguros 

e CIA., objetivando o recebimento de seguro por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo. Aduz o requerente ter sido vítima de 

acidente de trânsito na data de 23 de maio de 2018, quando trafegava com 

uma motocicleta pela Rua São Cristóvão. Afirma, outrossim, que em razão 

da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por 

invalidez permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, o requerido 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo para a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização 

de pedido administrativo de forma regular. No mérito, aponta a ausência de 

prova quanto a invalidez permanente da parte autora, bom como a 

inexistência de nexo causal do dano decorrente de acidente de trânsito 

(Num. 14908323). Perícia médica inclusa (Num. 16961979). As partes 

manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 17623244 e Num. 17972489). 

A parte autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da 

parte requerida em litigância de má-fé (Num. 17972452). Instada a 

protocolar o requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (Num. 19465856), a parte autora postulou pela extinção do 

feito nos termos do artigo 485, VIII do CPC (Num. 19465856). A parte 

requerida devidamente intimada não concordou com o pedido de 

desistência formulado, requerendo o julgamento improcedente da ação 

(Num. 22151074). A parte autora apresentou manifestação, postulando 

pelo prosseguimento do feito, bem como prolação da sentença, com base 

na perícia médica judicial já realizada (Num. 22639130). Em seguida 

apresentou o requerimento administrativo (Num. 27171116). Formalizados 

os autos, vieram conclusos para sentença. DA PRELIMINAR Do 

requerimento administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular 

requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 01/10/2019 

(Num. 27171117), sendo desnecessária a conclusão do respectivo 

indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação ofertada 

denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a 

preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em 

retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder 

Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO POLO PASSIVO DA 

AÇÃO Não há que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora 
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Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de 

qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem 

vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência do SAMU, registrada sob o nº 011070 e Registro n° 128757 de 

Ficha de Pronto Atendimento Municipal, ambos confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade intensa (75%) em punho esquerdo (25%) e 

lesão residual (10%) em estrutura crânio facial (mandíbula) (10%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ 

PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Por fim, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Mara Lucia Dias Nascimento em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA., na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$3.881,25 (três mil, oitocentos e 

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em 

litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a intenção emulativa. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por 

apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de 

Processo Civil, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, fato 

que abreviou o labor profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Todavia, havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do 

prazo de remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar 

o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC, com subsequente 

baixa e arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002823-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002823-69.2019.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer Requerente: 

Andrei Vinicius Gomes de Oliveira Requerida: Porto Seguro CIA. de 

Seguros Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por 

Andrei Vinicius Gomes de Oliveira em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes do 

recebimento da petição inicial, a parte autora foi instada a comprovar o 

regular protocolo do requerimento administrativo, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Num. 25764619). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Não comprovado o regular requerimento administrativo, indefiro a 

petição inicial, com fulcro no artigo 330, III, do Código de Processo Civil e 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo estatuto legal. Sem custas, ante a ausência de 

recebimento da inicial. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002273-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LIZ PRUDENTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002273-74.2019.8.11.0037 - PJE Ação de Obrigação de Fazer 

Requerente: Bruna Liz Prudente de Souza Requerida: Porto Seguro CIA. 

de Seguros Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta 

por Bruna Liz Prudente de Souza em face de Porto Seguro CIA. de 

Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Antes do 

recebimento da petição inicial, a parte autora foi instada a comprovar o 

regular protocolo do requerimento administrativo, todavia, manteve-se 

inerte, consoante certidão inclusa (Num. 25764401). Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. 

Decido. Não comprovado o regular requerimento administrativo, indefiro a 

petição inicial, com fulcro no artigo 330, III, do Código de Processo Civil e 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo estatuto legal. Sem custas, ante a ausência de 

recebimento da inicial. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 06 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004751-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA FIGUEIRA SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1004751-89.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Lídia Figueira 

Souza Gomes Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005802-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005802-38.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Diogo Brito dos 

Santos Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005343-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005343-36.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Ueslei Alves dos 

Santos Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005286-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BORGES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1005286-18.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Edmilson Borges 

da Cruz Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que protocole o 

pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual deverá ser 

juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da recusa 

administrativa, especificamente em nome da parte autora ou documento 

equivalente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido 

o prazo ou aportando aos autos o protocolo administrativo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003421-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DUFFECK DA SILVA 01468302108 (EXECUTADO)

JULIANO DUFFECK DA SILVA (EXECUTADO)
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Processo nº 1003421-23.2019.8.11.0037 Ação de Execução por Quantia 

Certa Exequente: Leme Madeiras e Ferragens Ltda. Executados: Juliano 

Duffeck da Silva - ME e Outro Vistos etc. Trata-se de ação de execução 

por quantia certa proposta por Leme Madeiras e Ferragens Ltda. em face 

de Juliano Duffeck da Silva - ME e Juliano Leite da Silva, todos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes 

transigiram (Num. 29735840), postulando pela homologação do acordo, 

bem como a suspensão do feito até o integral cumprimento da transação. 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Baixem-se as medias judiciais restritivas. Destarte, suspendo o curso 

processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c artigo 922, ambos do Código 

de Processo Civil, durante o prazo concedido pelo credor para que o 

devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Expirado o prazo, 

intimem-se as partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002327-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DE SOUZA PAZ (REU)

PAULA YANNA MARTINS DE SOUZA (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

recolhida na Comarca de Rondonópolis - MT, bem como intimar da certidão 

da designação da audiência do Id 29995015.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007723-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 26522792, eb como da certidão 

de desiganção da audiência conforme Id 29995758. Intimo ainda para que 

forneça o endereço da requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE PESSOA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca 

do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREONICE PESSOA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002254-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001306-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. -. I. E. C. L. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA COSTA ARAUJO OAB - GO30829 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. N. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001306-92.2020.8.11.0037. 

EMBARGANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EMBARGADO: EVARISTO TAGLIARI NETO Vistos etc. Evidenciada a 

distribuição equivocada, remetam-se os autos a 3ª Vara dessa Comarca. 

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 10 de março de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003109-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELI RODRIGO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, 

ART. 477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001648-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARMEN ROGOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007334-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIM KAILA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 108 de 995



THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007334-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIM KAILA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca 

do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006354-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, ART. 

477, § 1º), sobre o laudo pericial juntado nos autos, bem como para 

manifestar sobre a manifestação do autor acerca do desinteresse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006354-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001766-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001766-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para manifestar sobre a manifestação do autor 

acerca do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006763-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CATINGUEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo ainda a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006763-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CATINGUEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca 

do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001295-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON JOAO ZDYBICKI JUNIOR (REU)

JJ MULTIMARCAS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001295-63.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: JJ MULTIMARCAS LTDA, JACKSON JOAO ZDYBICKI 

JUNIOR Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, 

defiro a expedição de mandado de pagamento, mediante a prévia 

comprovação do recolhimento das custas e taxas de distribuição, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007494-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON MIOTTI HESPER (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo ainda a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007284-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

intimo a parte autora para impugnar a contestação, pelo prazo legal. Intimo 

a parte requerida para manifestar sobre a manifestação do autor acerca 

do desinteresse na realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 4776-27.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANA PIRES 

DUARTE OTTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4776-27.2015.811.0037 (Código 150848)

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Primavera Diesel Ltda.

Executados: Ademir José Ottonelli e Outra

Vistos etc.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

Nesse passo, o artigo 139, V, do Código de Processo Civil, dispõe que 

incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

Destarte, havendo requerimento expresso de designação de sessão de 

conciliação (fls.104), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 07 de janeiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108938 Nr: 8130-02.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL, SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, Vinicius Duarte Barnes - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 Intimo a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias. (04 diligências)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14894 Nr: 504-78.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A-INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PAULO PORCEL FERDINANDES, 

NADEMAR FERDINANDES, ERASMO FERDINANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162-MT, JOÃO MANOEL 

JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT.5.581-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminho a decisão judicial para publicação:"Processo nº 

504-78.2001.811.0037 (Código 14894)Ação de Execução por Título 

ExtrajudicialExequente: Massa Falida Olvepar da Amazônia S/A 

Executados: José Paulo Porcel Ferdinandi e OutrosVistos etc. Há óbice 

intransponível ao prosseguimento do feito nesta unidade jurisdicional, 

consistente na incompetência funcional do juízo.Com efeito, conforme 

disposto no artigo 76, caput, da Lei nº 11.101/2005, o juízo da falência é 

indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, 

fiscais e aquelas não reguladas na Lei de Falência, em que o falido figurar 

como autor ou litisconsorte ativo.Nas lições do ilustre jurista RONALDO 

VASCONCELOS, “a competência funcional é sempre absoluta, ou seja, 

instituída de acordo com o interesse público, e não por conveniência das 

partes. Por conta disso não tolera modificação, legal ou convencional” 

(praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 

revogada, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil.Destarte, 

declino da competência e determino a remessa dos autos ao Juízo da 

Comarca de Cuiabá (MT), especificamente para a 1ª Vara Cível 

Especializada em Recuperação Judicial e Falência, competente para 

processar e julgar a ação.Procedam-se às baixas e anotações 

pertinentes.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126829 Nr: 9358-41.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972

 Certifico que nesta data INTIMO a parte REQUERIDA para manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração de fls. 131/132, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 191023 Nr: 4301-03.2017.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 
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(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Edite Maria dos 

Santos e determino a restauração do registro civil de nascimento, com 

lançamento dos dados consignados na cópia do assento de nascimento 

inclusa (fls.08).Julgado procedente o pedido, expeça-se mandado para 

restauração do assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou 

circunstâncias que devam ser restaurados (Lei nº 6.015/73, art.109, 

§4º).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 06 de março de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136857 Nr: 8186-30.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. SABBADINE & CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Processo nº 8186-30.2014.811.0037 (Código 136857)

Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais

Requerente: Cuiabá Comércio de Cereais Ltda.

Requerido: R. Sabbadine & Cia Ltda. – EPP

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas 

processuais complementares, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140224 Nr: 10349-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI APARECIDA MAGANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Portanto, a circunstância dos veículos ainda figurarem em nome do 

alienante no órgão de trânsito não implica em propriedade, a qual foi 

transferida com a tradição dos veículos à compradora, identificada na 

ATPV – Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo 

(fls.16v).Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, quem, não 

sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 

sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o 

ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio 

de embargos de terceiro.Infere-se, portanto, que a autora não é parte 

legítima para figurar no polo ativo da relação jurídica processual ante a 

alienação dos veículos.Destarte, em cumprimento ao disposto no artigo 10 

do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se 

sobre a carência da ação em razão da ilegitimidade ativa, em 15 (quinze) 

dias.Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste 

(MT), 05 de março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 4437-68.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B, 

FERNANDO AIRES M. C. TEIXEIRA - OAB:MT 18527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada retro e atualização de novo causidico ao exequente, 

intimo novamente a parte exequente para manifestar-se sobre o integral 

cumprimento do acordo (fls.87/89), em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

como anuência tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146088 Nr: 2588-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA LARISSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte REQUERENTE para 

se manifestar sobre a petição de fls. 83/88 da parte REQUERIDA, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135540 Nr: 7216-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTAS TRANSPORTES LTDA -ME, CINCLAIR 

SAUL QUINTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - OAB:MT/ 

18.182-A

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerida fica INTIMADO, 

para manifestar acerca da petição de fls.165/177, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65122 Nr: 4942-69.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPERIA E PIZZARIA BARBARELLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8165 Nr: 65-72.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA, AFFONSO RIVA, 

ERLON JUNIOR RIVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ BONFIM - 

OAB:14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO - 

OAB:13905/B

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados dos EXECUTADOS para 

manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 252/258, no 

prazo legal.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34489 Nr: 2663-52.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO, VALDEMAR 

FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

2663-52.2005.811.0037, Protocolo 34489, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74248 Nr: 6567-07.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

6567-07.2010.811.0037, Protocolo 74248, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134271 Nr: 6196-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA, JOHNAN AMARAL 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

NEUSA PIENIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:MT 8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 

15.674, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

6196-04.2014.811.0037, Protocolo 134271, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58303 Nr: 5911-21.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZES SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIETTE AGUERA TRANJAN - 

OAB:176064, JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT, MARCELO 

DOMINGUES RODRIGUES - OAB:

 O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo 

menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento (CPC, 

art.477).Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos (CPC, art.465, §1º).Ciente da nomeação, o perito 

apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, 

com comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (CPC, art.465, §2º).As partes serão intimadas da proposta de 

honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os 

fins do art. 95 (CPC, art.465, §3º).Cumpra-se com urgência (CNJ – META 

2).Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46625 Nr: 2167-52.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESTILIO SEGUNDO FRIZON, CLODOALDO 

FRIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE DIAS DE CAMPOS - 

OAB:7403, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - OAB:133443/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados da parte REQUERENTE 

para manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 

194/201, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124617 Nr: 8366-17.2012.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES, ALVARO ANTONIO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA KRAUSHAAR - OAB:PR/ 

60794, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, WILLIAM STREMEL 

BISCAIA DA SILVA - OAB:PR/20.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:6.923-B-MT, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - 

OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 8366-17.2012.811.0037 (Código 124617)

Habilitação de Crédito

Requerente: Álvaro Antônio de Araújo

Requerida: Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Viana Trading 

Importação e Exportação de Cereais Ltda. em face da sentença prolatada 

nos autos.

 A pretensão recursal fundamenta-se na contradição do ato decisório, 

especificamente no que concerne ao julgamento do mérito da demanda, 

tendo em vista que as partes entabularam acordo no bojo da ação 

recuperacional, perdendo o interesse processual no prosseguimento da 

habilitação e no julgamento da lide.

Regularmente intimada, a parte autora deixou de apresentar qualquer 

manifestação (fls.90).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

 É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.
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De fato é possível vislumbrar contradição no ato decisório, pois há prova 

da formalização de acordo entre as partes.

Convém registrar, por oportuno, que a contradição foi viabilizada pela 

ausência de comunicação processual formal do acordo, formalizado no 

bojo da ação recuperacional, nos presentes autos.

Portanto, reconheço seja inviável o prosseguimento do feito em virtude do 

desaparecimento do interesse de agir.

Com efeito, as partes formalizaram acordo e comprovaram o integral 

adimplemento do negócio entabulado.

Isso posto, tendo em vista o acordo formulado e seu integral cumprimento, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda 

do objeto e desaparecimento do interesse de agir.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119376 Nr: 1775-05.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER RODRIGUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA LÁCTEA VEÍCULOS (GRUPO CANOPUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FLAVIA GOMES VENCESLAU - OAB:20215

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Elder 

Rodrigues Figueiredo em face de Via Láctea Veículos.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em 

face da baixa complexidade da ação, nos termos do artigo 85 do Código 

de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 05 de 

março de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130816 Nr: 3414-24.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNÉIA GONÇALVES DA SILVA SOUSA, VALDINEI 

ANTÔNIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para que saiba que o feito foi desarquivado 

conforme pedido retro, bem como que os autos encontram-se disponíveis 

para vista pelo prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 599 da 

CNGC/MT. Fica advertido o advogado de que, nada sendo requerido no 

prazo indicado, o processo voltará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135969 Nr: 7530-73.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORSINO GREGORIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Em cumprimento a determinação contida na decisão de f. 144, intimo a 

parte requerida para informar nos autos os dados bancários completos 

para a expedição de alvará judicial. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108907 Nr: 8097-12.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VICENTE SARI, LIBERA JULIO SARI, EDSON LUIS 

SARI, ANA CLERI SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 147, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 13h40min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 07 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117141 Nr: 7813-67.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE GOMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDUARDO HENRIQUE 

DE SOUZA - OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 

MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 80, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 14h20min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 08 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 4776-27.2015.811.0037

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

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANA PIRES 

DUARTE OTTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 106, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 15 de abril de 2020, às 14h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 08 de março de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128402 Nr: 1320-06.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAIR VIEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY GOMES CARNEIRO - 

OAB:OAB-GO 26313

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERIDO para 

manifestar acerca dos Embargos opostos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128850 Nr: 1732-34.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data INTIMO a parte EXECUTADA para manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração de fls.106/111, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57595 Nr: 5231-36.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ALVORI CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 

31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41989 Nr: 4422-17.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR ERRERIAS LOPES, NILZA APARECIDA 

BERSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO JOSÉ BLANCO, CRISTIANO 

APARECIDO BLANCO, EPIFÂNIO ROBERTO BLANCO, MARIA LUIZA 

BLANCO KEMPF, ALZIRA BLANCO, UMBERTO DE ALENCAR BLANCO, 

PEDRO MAURICIO BLANCO, ROSELI APARECIDA BLANCO DALPONTE, 

MILTON LUIZ BLANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE APARECIDA 

FERREIRA DE FIGUEIREDO - OAB:13421, EDSON MITSUO TIUJO - 

OAB:35933/PR, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - OAB:8256/MT, JOSE 

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - OAB:, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:MT/10308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MARIO CREMA 

- OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César 

Silva Moraes - OAB:5629/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

4422-17.2006.811.0037, Protocolo 41989, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29451 Nr: 1795-11.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA QUISTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO PINCOWSCY - 

OAB:12.595/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1795-11.2004.811.0037, Protocolo 

29451, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7316 Nr: 18-40.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCENTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VIEGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 18-40.1994.811.0037, Protocolo 

7316, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135527 Nr: 7206-83.2014.811.0037

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

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

NEUSA PIENIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:MT 8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, RAQUEL 

BONADIMAN - OAB:2.817/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

FERREIRA RICARDO, para devolução dos autos nº 

7206-83.2014.811.0037, Protocolo 135527, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000499-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI SOARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

OTACILIO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LETE - MT PROCESSO n. 

1000499-72.2020.8.11.0037 Valor da causa: R$ 150.986,50 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: IRANI 

SOARES DE ARAUJO Endereço: RUA SANTO ANGELO, 656, PRIMAVERA 

II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: OTACILIO 

RODRIGUES DE ARAUJO Endereço: RUA SANTO ANGELO, 656, 

PRIMAVERA II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA COSENTINO LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA SAO JOAO, 305, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Em caso de revelia será nomeado curador especial. 

(Art.257§ IV do novo CPC) RESUMO DA INICIAL: A parte requerente 

exerce a posse sobre o lote 11/A, quadra 75, com área de 225 m², 

matrícula M71 do livro 2-A, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Primavera do Leste - MT, situado no Bairro Primavera II da Cidade de 

Primavera do Leste – MT, de maneira mansa, pacífica, contínua e 

incontestada do imóvel objeto desta ação há mais de 15 anos, estes de 

puro exercício dos poderes de propriedade (animus domini). Destarte, 

desde a aquisição do referido imóvel a Requerente nunca sofreu qualquer 

tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, 

exercendo a posse como se dona fosse, inclusive estabelecendo sua 

moradia. Com efeito, presentes todos os requisitos legais exigidos, a 

Requerente faz jus à aquisição da propriedade, Requer a procedência do 

pedido, com declaração de domínio do imóvel em questão em favor dos 

Requerentes, expedindo-se o necessário mandado para registro da 

sentença no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. 

CONFINANTES: O referido imóvel se confronta pela esquerda com a 

propriedade de Marcia Ferreira de Oliveira – localizado na Rua Santo 

Angelo, nº 652, Bairro Primavera II; se confronta a direita com a 

propriedade de Marinete da Mata Pinheiro – Rua Santo Angelo, nº 660, 

Bairro Primavera II; se confronta aos fundos com a propriedade de Djanira 

Divina de Jesus – Rua Ipiranga, nº 85, Bairro Primavera II, confronta a 

frente com a propriedade de Fabio Enrique Fernandes – localizada na Rua 

Santo Angelo, nº 659, Bairro Primavera II, se confronta pela frente com a 

propriedade. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel objeto do 

presente pleito é constituído pelo lote 11/A, quadra 75, do loteamento 

Cidade Primavera II, com área de 225 m², matriculado sob o nº M71 do livro 

02/A, do Cartório de registro de Imóveis de Primavera do Leste – MT, 

situado na Rua Santo Angelo, nº656, Bairro Primavera II, nesta Cidade de 

Primavera do Leste - MT DECISÃO: Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos moldes do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Citem-se os confinantes 

pessoalmente (CPC, art.246, §3º). Publiquem-se os editais correlatos 

(CPC, art.259). Intimem-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a parte ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

03 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira - Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, INES 

SCHUSTER, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara Cível
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000306-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SIRQUEIRA DELMON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000306-62.2017.8.11.0037 ADILSON 

SIRQUEIRA DELMON PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ADILSON 

SIRQUEIRA DELMON em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

29674410, a parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 

29868175, a parte exequente requer a expedição de alvará para 

levantamento dos valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Ante o teor da certidão retro, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados em favor da parte exequente, conforme requerido (ID 

nº 29868175). Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003269-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENISON DE JESUS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003269-43.2017.8.11.0037 ENISON 

DE JESUS DE ARAUJO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ENISON DE 

JESUS DE ARAUJO em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29674409, a 

parte executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 29868175, a 

parte exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos 

valores. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação objeto desta 

demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as 

formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a 

hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, 

com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Após 

certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados em favor da parte exequente, conforme requerido (ID 

nº 29868175). Em seguida, nada mais sendo requerido arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

MILENE ABADIA DA COSTA (EXECUTADO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000161-06.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME e outros (2) Vistos. 

Defiro o pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, 

§1º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. Após, intimem-se 

as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que 

trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que 

os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução 

se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas 

às formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005764-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005764-26.2018.8.11.0037 ADELICIO 

FERREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ADELICIO 

FERREIRA em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29822907, a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 29874162, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 29874162). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 9 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004630-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1004630-95.2017.8.11.0037 
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GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por GRAZIELA FERREIRA DA SILVA ALVES em face do PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 29268313, a parte executada procedeu com a quitação do 

débito. No ID nº 29885089, a parte exequente requer a expedição de 

alvará para levantamento dos valores. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve o 

cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 

do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, 

contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, 

quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR 

SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Ante o teor da certidão retro, expeça-se alvará 

para levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente, 

conforme requerido (ID nº 29885089). Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

9 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005846-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SÉRGIO DONIZETE PEREZ SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEWTON DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR OAB - SP103622 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ERNESTO PAULINO OAB - SP197622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DE FELÍCIO (REQUERIDO)

VALDIR DE FELÍCIO JÚNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005846-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SÉRGIO DONIZETE PEREZ 

SANCHES REQUERIDO: WALDIR DE FELÍCIO, VALDIR DE FELÍCIO JÚNIOR 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a Carta Precatória não 

encontra-se acompanhada dos documentos pertinentes para o 

cumprimento da missiva. Considerando a certidão de ID nº 29798142, 

oficie-se ao Juízo Deprecante para tome conhecimento das informações, 

tendo em vista que a missiva já foi devolvida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004180-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CEZALTINO FIRMINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004180-21.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CEZALTINO FIRMINO DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por GABRIELI SÁ DA SILVA 

menor impúbere, neste ato representado por seu genitor CEZALTINO 

FIRMINO DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 20/04/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, em membro inferior esquerdo e demais lesões. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos (Id. 13807103). No Id. 14015421, 

recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a 

requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação, 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior e ausência de pressupostos válido e regular do processo, tendo 

em vista o comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, 

alega a inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de comprovante da invalidez alegada, necessidade de 

graduação do valor eventualmente devido de acordo com a lesão, e, 

ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 14803783). No 

Id. 15267420, apresentação de impugnação a contestação pela parte 

autora. No Id. 17608982, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo 

as partes se manifestado em Id. 18219755 e 18522629. É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Há preliminares aventadas pela parte requerida, 

de modo que passo a analisa-las. Com relação à alegação de necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da ação, conforme 

entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria, esta mostra-se 

desnecessária, visto que o artigo 7ª da Lei 6.194/74 dispõe que todas as 

seguradoras que operam o sistema de Seguro DPVAT podem ser 

demandadas para efeitos de ressarcimento indenizatório. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - 

PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - 

NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM TRATAMENTO BUCO 

MAXILO (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA 

DE DÚVIDAS – REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - 

RECURSO DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no 

polo passivo da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde ortodôntico, correta a condenação da 

seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, 

da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras 

alegações em sede recursal. Nos casos de reembolso de despesas 

médico-hospitalares e suplementares “A correção monetária incide da 

data do desembolso da quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 

86.451/2011). Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação em consonância com o disposto no 

artigo 20, § 3º do Código de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - 

APL: 00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 
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quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). A parte requerida 

alega que o boletim de ocorrência é documento imprescindível para 

propositura da ação a fim de comprovar o alegado acidente. O prontuário 

de atendimento médico e o relatório de ocorrência do SAMU (Id. 

13807114), que identificam a vítima e estão devidamente registrados nos 

órgãos competentes, com assinatura do responsável, gozam de 

presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência 

não é documento indispensável para comprovação do dano causado, 

inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA 

DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA 

– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os 

honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não 

devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 

47517/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/06/2017). A requerida arguiu ausência de interesse de 

agir, já que a parte autora não esgotou a via administrativa para cobrar o 

seguro. Verifico que a requerente tentou exaustivamente demonstrar as 

tentativas de realizar o pedido do prêmio de forma administrativa, porém, 

não obteve êxito, estando ausente o protocolo junto a seguradora 

requerida. No entanto, insta consignar, quanto à validade do referido 

documento para constituir comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior, torna-se desnecessária sua demonstração, uma 

vez que a contestação de mérito configura a resistência da requerida em 

conceder o seguro. Veja-se: AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT 

- FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - NEXO DE 

CAUSALIDADE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. Todavia, se a ré oferece contestação de mérito e não 

efetua o pagamento, resta configurada, de forma inequívoca, sua 

resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do 

provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir. O 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para o ajuizamento 

da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, uma vez que a 

necessária comprovação do acidente pode ser feita através de qualquer 

outro meio de prova em direito admitido. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir a partir da data do 

pagamento parcial.(TJ-MG - AC: 10000181015371001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 

29/11/2018). Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir. 

Aduz a requerida que cabe a parte autora instruir a inicial com os 

documentos comprobatórios dos motivos fixadores da competência do 

Juízo, sob pena de incorrer em ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 

320 do Código de Processo Civil, relativamente à certeza do verdadeiro 

endereço da parte autora e ou local do acidente, conforme escolha da 

parte, sendo que a parte autora juntou comprovante de residência em 

nome de terceiro alheio ao feito, o que não supre a determinação legal nem 

justifica o critério de aforamento adotado pela parte. No caso em tela, 

verifica-se que a inicial preencheu os requisitos do artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil, pois a comprovação de endereço não 

é requisito previsto, bastando a sua declinação. Nesse sentido, cito a 

jurisprudência: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ E 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL 

- INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – 

DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por ausência de laudo médico e comprovante de endereço 

em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito 

de acesso à justiça. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10027429620178110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, Data de Julgamento: 27/06/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018) Dessa forma, bastaria a 

declinação do endereço por parte da requerente para que a inicial 

preenchesse os requisitos necessários. Ainda, conforme dispõe o inciso 

V, do artigo 53 do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por 

objeto a reparação de danos sofridos em razão de acidente de veículos, 

será competente o foro do domicilio do autor ou do local do fato. Da 

análise dos autos, constato que consta no relatório de ocorrência do 

SAMU (Id. 13807114) que o acidente narrado na exordial ocorreu nesta 

Comarca, estando comprovada, portanto, a correta distribuição do feito, 

sendo este juízo competente para processar e julgar a presente ação, 

razão pela qual rejeito a presente preliminar. Afastadas as preliminares 

suscitadas, passo a apreciação do mérito. Aduz a requerida que há 

diferenças nas assinaturas que constam nos documentos apresentados 

pelo representante legal da parte autora, requerendo que sejam 

colecionados nos autos, novos documentos com assinaturas idênticas, 

bem como autenticadas em cartório. Entretanto, instado a parte requerente 

para providenciar procuração com firma reconhecida, este manifesta-se 

(Id nº 21765301), juntando nova procuração outorgada ao seu patrono, 

onde consta a assinatura do representante legal da autora reconhecida 

perante ao cartório, tornando-se claro a válida do documento. A parte 

requerida alega que o boletim de ocorrência é documento imprescindível 

para propositura da ação, que o referido documento deve constatar o fato 

in loco e, lavrado pela própria Autoridade Policial. O relatório do SAMU e o 

prontuário de atendimento médico (Id nº 13807114), que identificam a 

vítima e estão devidamente registrados nos órgãos competentes, com 

assinaturas dos responsáveis, assim, gozam de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). Arguiu, também, que a autora não apresentou toda a 

documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 
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BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

perícia médica colacionada no processo no Id nº 17608982. O seguro 

DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos 

automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de trânsito 

sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é cabível a indenização: 

a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A autora alega, 

inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente 

que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu 

art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id. 13807103) e perícia 

médica (Id. 17608982). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em lesão média (50%) em membro inferior esquerdo 

(70%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o segurado 

tenha que comprovar o acidente com um documento específico; apenas 

diz que deve haver simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Provada a invalidez 

permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, caracterizada está 

à responsabilidade da seguradora, o que impõe o pagamento do 

indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de acordo com a 

Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro 

DPVAT para os casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos 

Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 

exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora GABRIELI SÁ DA SILVA 

neste ato representado por seu genitor CEZALTINO FIRMINO DA SILVA, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a 

partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com os artigos 85, § 8º, e 

86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 09 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001395-86.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRO BROCK REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por SANDRO 

BROCK em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos qualificados. Alega que, em 13/10/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

traumatismo craniano encefálico e demais lesões. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, 
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acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de acordo com o 

INPC. A inicial veio com documentos (Id. 12155564). No Id. 13024516, 

recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. Citada, a 

requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação, 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a imprescindibilidade de prova pericial, bem como a 

necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo com 

a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 

13609964). No Id. 15324366, apresentação de impugnação a contestação 

pela parte autora. No Id. 17610397, aportou laudo realizado por perito 

judicial, tendo as partes se manifestado em Id. 18242494 e 18657625. É o 

relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida, 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 15554087), de modo que, 

passo a apreciação do mérito. Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. 

Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente. 

Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

perícia médica colacionada no processo no Id. 17610397. Aduz a 

requerida que há diferenças nas assinaturas que constam nos 

documentos apresentados pelo pela parte autora, requerendo que sejam 

colecionados nos autos, novos documentos com assinaturas idênticas, 

bem como autenticadas em cartório. Entretanto, instado a parte requerente 

para providenciar procuração com firma reconhecida, este manifesta-se 

(Id nº 21765629), juntando nova procuração outorgada ao seu patrono, 

onde consta a assinatura da parte autora reconhecida perante ao cartório, 

tornando-se claro a válida do documento. O seguro DPVAT foi criado pela 

Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei 

traz as situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou 

invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo relatório e demais 

documentos médicos (Id. 12155586) e perícia médica (Id. 17610397). No 

caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal entre 

a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em lesão leve 

(25%) em estrutura crânio facial (100%). A lei não exige que para receber 

o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente com um 

documento específico; apenas diz que deve haver simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Considerando as lições colimadas, 

bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de 

indenização por danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora SANDRO 

BROCK, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o 

artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006780-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006780-15.2018.8.11.0037 DANILO 

GOMES ALVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por DANILO GOMES 

ALVES em face do PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 29859713, a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 29872123, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 29872123. Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 9 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002101-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO CAETANO (REQUERIDO)

 

Certifico, para os devidos fins, que a certidão de citação consta no id. 

23033942.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005039-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MOACIR VICENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005039-37.2018.8.11.0037 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NELSON MOACIR VICENTE Vistos. Intime-se a parte requerida para se 

manifestar quanto ao pedido de julgamento antecipado da lide (Id nº 

16913872), no prazo 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestações, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000439-07.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. 

EXECUTADO: J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, 

JOSE ALECIO MICHELON, MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON, FLAVIO 

ANTONIO FERRAZZA Vistos. Sobre a petição retro, manifeste-se a parte 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 9 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006939-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON ANTONIO SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1006939-55.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: GENILSON ANTONIO SANTOS 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ITAU UNIBANCO 

S/A em face de GENILSON ANTONIO SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID n. 25732037, a parte exequente pugnou pela 

desistência e extinção do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas, se houverem, pela parte exequente. Sem honorários, visto 

que não se formou o contraditório. Procedam-se as baixas necessárias no 

Sistema RENAJUD, caso já tenha havido a inclusão de restrições por este 

Juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 9 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003834-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

co ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003834-70.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): MARIA ZELIA RIBEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Da análise dos autos, verifico que a parte 

requerida, em sede de contestação (iD nº 14733911), alega a conexão 

desta ação com os autos nº 1003836-40.2018.811.0037, que tramita 

perante a 2ª Vara Civil desta Comarca. Em consulta ao sistema PJE, 
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verifico que a ação supracitada em trâmite na 2ª Vara, trata-se de ação de 

cobrança de despesas médicas e suplementares relativa ao seguro 

obrigatório, ao passo que a presente ação refere-se a cobrança do 

prêmio de seguro obrigatório. Conforme disposição do artigo 55 do Código 

de Processo Civil, as ações conexas serão reunidas para decisão 

conjunta, reputando conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. No caso em apreço, reconheço a 

conexão entre este feito e a ação nº 1003836-40.2018.811.0037, visto 

que possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, qual seja: o 

acidente narrado na exordial. Neste sentido, cita-se jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES - 

ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA - LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - 

CONEXÃO VERIFICADA - REUNIÃO DOS PROCESSOS - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Embora se constate identidade 

entre a causa de pedir e as partes, uma das ações de cobrança de 

seguro DPVAT tem como pedido o ressarcimento das despesas médicas e 

hospitalares, ao passo que na outra deduz-se pretensão concernente à 

indenização decorrente das sequelas ocasionadas pelo acidente 

automobilístico, razão pela qual, em vista da patente diversidade dos 

pedidos, não há que se falar no instituto da litispendência. 2. Verificada a 

identidade entre as causas de pedir, impõe-se o reconhecimento da 

conexão entre as ações, sendo necessário, por corolário, reunir os 

processos para decisão conjunta, com o fito de evitar pronunciamentos 

judiciais conflitantes. (TJ-MS - APL: 08024182820158120005 MS 

0802418-28.2015.8.12.0005, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data 

de Julgamento: 21/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/06/2016). Assim, a fim de evitar o risco de eventual prolação de 

decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos 

separadamente, torna-se necessário a conexão das ações. Outrossim, 

observo que as duas ações foram distribuídas na mesma data, tramitando 

uma delas (nº 1003836-40.2018.811.0037) no Juízo da 2º Vara e a outra 

(nº 1003834-70.2018.811.0037) no Juízo da 3º Vara, ambas nesta 

Comarca. Por sua vez, constato que a ação de nº 

1003834-70.2018.811.0037 foi recebida primeiro, portanto, tornando 

prevento este Juízo da Terceira Vara para a reunião dos feitos, nos 

termos dos artigos 58 e 59 do Código de Processo civil. Art. 58. A reunião 

das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo. Por todo o exposto, RECONHEÇO a conexão 

entre as ações em tela, determino a expedição de ofício à 2ª Vara Cível 

desta Comarca para que remetam os autos de nº 

1003836-0.2018.811.0037 para que seja reunida a esta ação. Com a 

associação dos processos, certifique-se e cumpra-se o necessário, 

após, remetam-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-68.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000454-68.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): WILSON SOARES REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C.C. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por WILSON 

SOARES em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, devidamente qualificados nos 

autos. Alega a parte requerente, em síntese, que é motorista de caminhão, 

percebendo um remuneração média entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 

3.000,00 (três mil reais) mensais, depositados mensalmente em sua conta 

bancária junto ao banco requerido. Aduz que necessitou realizar um 

empréstimo junto a parte requerida para saldar alguns compromissos, 

onde foi creditado em sua conta corrente o montante de R$ 21.570,00 

(vinte e um mil, quinhentos e setenta reais). Relata que referido valor foi 

dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 1.613,30 

(mil seiscentos e treze reais e trinta centavos). Assevera que após 

realizar a operação, deu-se conta que o valor total a pagar seria 4 

(quatro) vezes mais do que o valor emprestado, perfazendo o montante 

total de R$ 77.438,40 (setenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e 

quarenta centavos). Afirma que, quando da propositura da ação, já havia 

efetuado o pagamento de 9 (nove) parcelas, estas debitadas 

automaticamente em sua conta corrente, bem como que não possui mais 

condições de arcar com o pagamento, uma vez que o valor das parcelas 

consome mais da metade do seu salário. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar que os descontos em sua conta 

corrente, referente ao empréstimo objeto da lide, sejam limitados a 30% de 

seus vencimentos líquidos, até que se apure os reais valores da dívida. No 

mérito, requer a procedência da ação, para confirmar a tutela pleiteada, 

bem como para revisar os valores constantes do contrato, expurgando-se 

a cobrança composta dos juros e das demais taxas e ônus ilegais 

referente ao financiamento. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro, ao 

menos nesta fase de cognição, a probabilidade do direito do requerente, 

vez que, conforme assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

é válida a cláusula que autoriza desconto para pagamento das prestações 

do contrato de empréstimo livremente pactuado em conta corrente, ainda 

que esta seja utilizada para recebimento de salário, não se aplicando, a 

este caso, o limite legalmente fixado para desconto em folha de 

pagamento. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1º, § 

1º, DA LEI Nº 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM 

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO 

CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. 

HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE 

DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 

AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a 

jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a 

modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente 

mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante 

consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 

30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03. 

Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta 

Corte Superior no AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. 

Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não 

realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do 

acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para 

demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e 

jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de 

limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de 

empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de 

descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha 

de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo 

interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1427803 SP 2019/0006758-8, 

Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 
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23/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019). 

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO. Desconto em CONTA-CORRENTE. Limitação. VERBA 

SALARIAL. DISTINÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se 

aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de 

conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(STJ - AgInt no REsp: 1641268 DF 2016/0312603-9, Relator: Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018). AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE 

DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 

1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para 

pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente 

pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de 

salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os 

descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não 

ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em 

razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (STJ - 

AgInt no REsp: 1390570 PR 2013/0192959-8, Relator: Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data 

de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 12/06/2018). Desse modo, as alegações trazidas pela parte 

requerente não autorizam, em sede de cognição sumária, a concessão da 

tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da 

matéria discutida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação. Ainda, em consonância com o artigo 334 do 

Código de Processo Civil, designo o dia 07/05/2.020, às 14h40min, para 

sessão de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Conste no mandado que o requerido deverá encaminhar representante 

com poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. A citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da requerente. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007442-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADEMIR ANTONIO BAGETTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007442-42.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GLADEMIR ANTONIO BAGETTI Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

GLADEMIR ANTONIO BAGETTI, ambos devidamente qualificados nos 

autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação 

fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição 

do bem: Marca FIAT, Modelo Strada CD Adven, chassi nº 

9BD27844DA7205526, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placa NPI4647 e 

RENAVAM 0018301751. Junta documentos. Decido. A mora está 

comprovada pelo Instrumento de Protesto (ID nº 27521611). Assim, 

DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida 

no prazo legal (artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o 

cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (artigo 3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o arrombamento do 

local onde estiver o veículo, caso haja resistência da parte requerida ou 

de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem 

se encontrar em Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte 

requerente valer-se da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 

911/69. Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se 

na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000210-42.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000210-42.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENÇO DO 

CARMO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Primeiramente, ciente da 

Decisão de ID nº 29798227, a qual concedeu os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de maio de 2020, às 13h, a ser realizada pelo conciliador, na sede do 

Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a 

dispensa da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual, conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005569-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET OAB - SP208989 (ADVOGADO(A))

RAFAEL AGOSTINELLI MENDES OAB - SP209974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (EXECUTADO)

CAO FORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005569-07.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO 

ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: CÃO FORTE LTDA - 

ME, JOSE REINA MARIANI SANTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ZOOFORT 

SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de 

CÃO FORTE LTDA - ME e OUTROS, todos devidamente qualificadas nos 

autos. Cite-se a parte executada para pagar a dívida no valor de 

R$107.314,30 (cento e sete mil trezentos e quatorze reais e trinta 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados 

pela parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrado o executado, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não houver 

constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, 

de preferência por via postal. Ressalte-se que o executado deve 

permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, se não 

houver oposição do autor. Caso não sejam localizados bens, o executado 

deve ser intimado a indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 

20% (vinte por cento) do valor da causa, se constatada a omissão (artigo 

774 do CPC). O executado deverá ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido 

de item "e", expeça-se a certidão requerida, nos termos do artigo 858 do 

Código de Processo Civil. A citação, intimações e penhoras realizar-se-ão 

na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo Civil. A cópia desta 

decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do Código de Processo 

Civil, desde que com selo de autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005569-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET OAB - SP208989 (ADVOGADO(A))

RAFAEL AGOSTINELLI MENDES OAB - SP209974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (EXECUTADO)

CAO FORTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006450-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON SANTANA BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006450-81.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CLEYTON SANTANA BONFIM 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 28273395), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 26776610. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001205-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO HECKLER MORONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001205-89.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANDRE AUGUSTO HECKLER 

MORONI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que, intimada para realizar o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela seguradora, a parte 

requerente apresentou emenda a inicial (ID nº 28458476), ratificando as 

alegações anteriores, sem, contudo, proceder a juntada do protocolo 

administrativo. Destarte, rejeito a emenda a inicial apresentada, pelos 

mesmos fundamentos da decisão de ID nº 19807379. Intime-se a parte 

requente para cumprir com a decisão retro. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA TEREZINHA FLECK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000029-41.2020.8.11.0037. AUTOR(A): MARCIANA TEREZINHA FLECK 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 
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DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) movida por MARCIANA 

TEREZINHA FLECK DE MORAES em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., ambos qualificados nos autos. 

Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos 

mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos 

artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIKHAEL VICTOR GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000027-71.2020.8.11.0037. AUTOR(A): MIKHAEL VICTOR GARCIA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, intimada 

para realizar o pedido administrativo, com comprovação de recebimento 

pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a inicial (ID nº 

29545394), ratificando as alegações anteriores, sem, contudo, proceder a 

juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a emenda a inicial 

apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID nº 27943733. 

Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão retro. Intimem-se 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000398-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000398-35.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Analisando a petição 

inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela 

lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 07 de maio 2020, às 15h40min, a ser realizada pelo conciliador, na 

sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco 

requerido deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000758-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SANTOS MENDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000758-38.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: JOSE 

CARLOS SANTOS MENDES Vistos. Defiro o requerimento de penhora on 

line em nome da parte executada no valor atualizado da dívida, que perfaz 

o montante de R$85.968,03 (oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e 

oito reais e três centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada, nos termos do artigo 841 

do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Defiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos 

através do sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se 

incluir a restrição no veículo registrado em nome da parte executada, junto 

ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Por fim, defiro o pedido 

de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome da 

parte executada em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, 

§3º, do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003127-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANA ISABELA SIQUEIRA CALLEGARO 05100802197 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003127-05.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO REU: 

GIORDANA ISABELA SIQUEIRA CALLEGARO Vistos. Trata-se de pedido 

formulado pela parte autora de reconsideração do despacho que indeferiu 

o pedido de assistência judiciária gratuita. Deste modo, considerando os 
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documentos apresentados na petição retro, DEFIRO o pedido e concedo 

os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Sem prejuízo, 

ante a certidão do trânsito em julgado (ID nº 16682888), remetam os autos 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000922-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E CELULARES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000922-03.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: MILENIUM COMERCIO DE NOTEBOOKS E 

CELULARES LTDA - ME Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA 

MT, alegando, em síntese, contradição na sentença de ID nº 22532384, 

visto que julgou extinto o processo por abandono, no entanto, possui 

interesse em seu prosseguimento. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos. Analisando os 

autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos 

declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via 

recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à 

sentença proferida. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de uma nova 

análise, com reanálise daquilo que foi decidido, hipótese essa refutada 

pela jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO 

MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de 

matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais 

ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. 

(Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

03/02/2019). Não obstante, a sentença observou todos os requisitos 

legais para sua existência e validade, não havendo que se falar em 

qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que 

ensejasse sua reforma, como pretende a parte embargante. Insta 

consignar que o embargante foi intimado três vezes para das 

prosseguimento no feito, (IDs nº 20957365, 21326572 e 21747372), no 

entanto, permaneceu inerte, conforme certidões de IDs nº 21326564, 

21588931 e 22213304. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença 

de ID nº 22532384 pelos seus próprios e suficientes fundamentos. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002088-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REMILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar os advogados da parte requerente para querendo, apresentar 

contrarrazões em relação ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000393-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BOSCO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000393-13.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO BOSCO SOBRINHO 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando a petição inicial, observo 

que foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo 

que recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de 

acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 07 de maio 2020, às 16h, a ser realizada pelo conciliador, na sede do 

Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a 

dispensa da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual, conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE PAULA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000110-87.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DE PAULA 

FILHO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando a 

petição inicial, observo que foram preenchidos os requisitos mínimos 

exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, apresente impugnação à contestação. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 07 de maio 2020, às 16h20 min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o 

banco requerido deverá encaminhar representante com poderes para 

transigir. Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
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dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem na 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou 

mediação ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, conforme 

previsão do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007299-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MATTEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHIAS ALT OAB - PR69801 (ADVOGADO(A))

ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA OAB - PR47406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007299-53.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LUIS CARLOS MATTEI REU: 

JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designo o dia 14/05/2.020, às 13h00min, para 

sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Embora a manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente 

não será realizada se todas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC), 

cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por meio de 

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

data da audiência (art. 334, § 5º, do CPC). Cite-se e intime-se o requerido 

para comparecer a audiência. Ressalvada a hipótese de oportuna 

manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Não havendo acordo, ou se qualquer 

parte não comparecer na sessão designada, independente de intimação, o 

réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000612-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADELINO FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Da análise 

dos autos, verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato 

para declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo 

dos empréstimos contratados, não comprovando que seu único 

rendimento provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na 

inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000396-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIRCEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000396-65.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE DIRCEU DA SILVA REU: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de maio 2020, às 15h, a ser realizada pelo conciliador, na sede do 

Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco requerido deverá 

encaminhar representante com poderes para transigir. Consigne-se que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a 

dispensa da audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual, conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005518-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIERA LOPES & SOUZA LOPES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005518-93.2019.8.11.0037. EMBARGANTE: OLIVIERA LOPES & SOUZA 

LOPES LTDA - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto por OLIVIERA LOPES & SOUZA 

LOPES LTDA - ME em face do BANCO BRADESCO, ambos qualificados 

nos autos. Certidão de tempestividade (ID nº 25392443). Recebo os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo, por estarem ausentes às 

hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, responder a 
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presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Após, venham os 

autos conclusos para verificar se é o caso de julgamento imediato ou 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita em favor do embargante. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001287-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001287-86.2020.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifico que a 

parte autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001289-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001289-56.2020.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifico que a 

parte autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005349-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO OAB - MT11845-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005349-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OTÁVIO GOMES NETO 

REQUERIDO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS 

LTDA Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo da 

intimação para comprovar o recolhimento de taxas e custas processuais 

de ID nº 24031960. Após, remetam os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001286-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001286-04.2020.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifico que a 

parte autora coleciona aos autos apenas extrato para declaração de 

imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando que seu único rendimento provém do 

benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

09 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001284-34.2020.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda fornecido pelo INSS e demonstrativo dos 

empréstimos contratados, não comprovando que seu único rendimento 

provém do benefício recebido. Assim, para melhor análise do pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na inicial, intime-se 

a parte autora, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO SERON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001261-88.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: EMERSON ROBERTO 

SERON Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

pelo BANCO DAYCOVAL S/A em face de EMERSON ROBERTO SERON, 

ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. 
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lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo 

SAAB-SCANIA T-112 - 2P – Básico HW 360 6X2 (diesel), chassi nº 

chassi9BSTH4X2ZL3237722, ano/modelo 1990/1990, placa LXV0702, cor 

VERMELHA e RENAVAM 553018663. Junta documentos. Decido. A mora 

está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de recebimento (ID 

nº 30008124 - pág. 05/06). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 

3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Outrossim, conforme entendimento já 

pacificado pela jurisprudência pátria, mostra-se cabível a inserção de 

restrição de circulação, via RENAJUD, nas ações de busca e apreensão, 

no escopo de efetivar o cumprimento da decisão liminar, quando válida a 

notificação extrajudicial realizada, e inexistindo elementos que fragilizem a 

mora do devedor. Neste sentido, cita-se jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É possível o lançamento de restrição de 

circulação, via RENAJUD, para efetivação da tutela pretendida. 2. Agravo 

em Recurso Especial conhecido. Recurso Especial conhecido e não 

provido. (STJ; AREsp 1.291.004; Proc. 2018/0109149-3; MG; Relª Minª 

Nancy Andrighi; Julg. 18/06/2018; DJE 21/06/2018; Pág. 4234) Ante o 

exposto, defiro o pedido de inclusão de restrição ao veículo indicado na 

exordial, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a fim de 

se incluir a restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Autorizo os benefícios do 

artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, 

desde já, o reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o 

veículo, caso haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel 

cumprimento da presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em 

Comarca diversa da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se 

da faculdade prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro 

eventual pedido da parte de oferecimento de meios para cumprimento do 

mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos 

do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROBERTO SERON (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001225-46.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REU: MARIA 

ROSA FERREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por BURITIS 

INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA em face de MARIA ROSA FERREIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que na 

data de 14/05/2015 pactuou com a parte requerida um Instrumento 

Particular de Compromisso de Compra e Venda de um imóvel registrado na 

matrícula 21.503 do CRI desta Comarca, pelo preço de R$61.685,44, sendo 

pago o valor de R$4.300,00 de entrada e o restante dividido em 84 

parcelas mensais e consecutivas no valor de R$683,16, corrigidas 

anualmente pelo IGP-DI/FGV acumulado no período. Sustenta que a parte 

requerida pagou a quantia de R$43.237,22, não honrando com o 

pagamento das parcelas mensais vencidas em 25/04/2019 e as demais 

subsequentes, cujo saldo devedor total na presente data representa a 

cifra de R$34.807,96. Assim, requer a concessão de tutela de urgência 

para determinar a reintegração de posse à requerente do imóvel objeto da 

lide, sendo constituída como fiel depositária do bem, até o julgamento 

definitivo da presente ação, ou que seja determinado ao requerido que 

deposite em juízo mensalmente o valor de R$683,16, equivalente ao 

percentual de 1% (um por cento) do valor do imóvel, a fim de assegurar 

oportunamente a reparação das perdas e danos sofridas pela requerente, 

sob pena de se efetivar liminarmente a reintegração de posse do imóvel 

objeto da ação. É o relato necessário. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, denota-se que a parte requerente busca a rescisão contratual 

referente à venda de um imóvel urbano localizado no Loteamento 

Residencial Buritis Primavera III, quadra 02, lote 16, matriculado sob o nº 

21.503, com área de 200 metros quadrados, nesta cidade, alegando a 

inadimplência da parte requerida com as parcelas assumidas, e pugnando 

pela antecipação de tutela para a reintegração na posse do bem imóvel. É 

cediço que para a concessão de liminar possessória tem-se como 

requisitos básicos para tanto aqueles enunciados no artigo 561 do Código 

de Processo Civil, quais sejam, a posse da requerente, a turbação ou o 

esbulho praticado pelo requerido, a data da turbação ou esbulho, não 

afastando ainda, outras exigências para concessão da medida. No caso 

em análise, as partes firmaram um contrato particular de compra e venda 

de imóvel e, diante do alegado inadimplemento da parte requerida, a 

requerente ajuizou a ação de rescisão contratual cumulada com 

reintegração de posse. Não obstante, não se figura recomendável, a 

priori, o deferimento de antecipação de tutela na ação de reintegração de 

posse, que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, vez 

que, a posse da parte devedora advém de contrato, devendo 

primeiramente ser analisada a questão contratual, com intuito de por fim ao 

contrato e, a partir daí, viabilizar a reintegração de posse. Neste sentido é 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CONTRATO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 535, II, DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. 

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 

PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC 

quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos 

embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos 

contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é 

imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 

dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental 
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desprovido. (AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS". 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E, ALTERNATIVAMENTE, O 

DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ 

CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA 

BENESSE QUE PERMANECE ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. NÃO 

CONHECIMENTO DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ALEGADA 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO 

OU DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA MEDIDA PREVIAMENTE À DECLARAÇÃO JURISDICIONAL 

SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO. POSSE JUSTA EXERCIDA PELOS 

RÉUS QUE SUBSISTE, AINDA QUE SOB SUPOSTO INADIMPLEMENTO. (I) "É 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula de resolutória expressa, diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os 

contratos" (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (II) "[...]não se 

afigura recomendável o deferimento de liminar de reintegração 

possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda, como ocorre no presente caso, vez que, a 

posse da devedora advém de contrato. Até que se proclame a rescisão 

do instrumento, a posse da promitente compradora é justa e merecedora 

de proteção, apesar do possível inadimplemento no pagamento e da 

existência de cláusula resolutória expressa no contrato." (TJ-SC - AI: 

40141830620168240000 Capital 4014183-06.2016.8.24.0000, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 14/06/2018, Primeira Câmara de 

Direito Civil). Dessarte, no caso em exame, incabível a concessão da tutela 

antecipada para a reintegração liminar da parte requerente na posse do 

imóvel sem que antes se decida acerca da resolução do contrato, vez que 

a reintegração de posse, como postulada, é consequência da rescisão. 

Assim, até que se decrete a rescisão contratual, não se vislumbra a 

configuração da turbação ou esbulho na área, estando, pois, ausente o 

pressuposto da probabilidade do direito invocado para determinar a 

reintegração de posse do imóvel. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

COMERCIAL - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO."É imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por 

conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de 

posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, 

pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será 

avaliado o alegado esbulho possessório" (STJ - REsp 620787/SP). 

Ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, porquanto 

eventuais prejuízos pelo uso e conservação do imóvel poderão ser 

ressarcidos mediante indenização, postulada, aliás, na inicial.” (TJMT – RAI 

nº 10.108/14 – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – 6ª Câm. Cív. – j. 

09/04/14 – DJE 14/04/14). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL URBANO - PAGAMENTO PARCELADO - AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – REINTEGRAÇÃO 

DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - INADMISSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA 

QUE DEPENDE DO ACATAMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se monstra viável a concessão de liminar reintegratória 

ao promitente-vendedor, porque, enquanto não rescindido o liame 

contratual, não se pode considerar injusta a posse do comprador. (TJMT – 

RAI nº 118.791/14 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – 6ª Câm. Cív. – j. 

22/10/14 – DJe 27/10/14). COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

RESCISÃO CONTRATUAL - Tutela antecipada visando a reintegração 

liminar da autora na posse do imóvel objeto da lide. Inadmissibilidade. 

Hipótese que não dispensa a rescisão do contrato por decisão judicial e 

muito menos permite que, desde logo, se defira a reintegração liminar em 

favor da agravante, porquanto não se pode considerar injusta a posse 

derivada de compromisso de compra e venda sem que antes se desfaça o 

liame contratual, mediante sentença em processo regular. Precedentes - 

Decisão mantida Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20016506320148260000 

SP 2001650-63.2014.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

26/02/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2014) 

Dessa forma, considerando que o contrato celebrado entre as partes 

ainda está em vigor, não há como deferir a tutela antecipada de 

reintegração e imissão na posse pleiteada, tampouco determinar, por ora, 

que o requerido efetue depósito mensal sem as suas prévias 

manifestações nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

PRETENDIDA. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

defesa, no prazo legal, fazendo constar as advertências legais do artigo 

344 do mesmo Código. Caso seja apresentada contestação, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação. Em consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designo o dia 14 de maio de 2020, às 13h20min, para 

sessão de conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000381-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A 

(ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GARCIA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimado o advogado da parte autora para, manifestar sobre os 

ofícios juntados, em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004387-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ALICIO LAZARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PREVIDELLI OAB - PR09208 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO JOSE MOLINA (EXECUTADO)

ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001533-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 130 de 995



Parte(s) Polo Passivo:

AGENILSON FRANCISCO DIAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimado o advogado da parte autora para, manifestar sobre os 

ofícios juntados, em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005127-41.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): D. R. D. S. REPRESENTANTE: GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA 

REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora informa o 

descumprimento da decisão que deferiu a tutela pleiteada, tendo em vista 

que a parte requerida vem negando atendimento com fonoaudiólogo a 

requerente (ID nº 26364505). Assim, considerando que a existência de 

expressa prescrição médica (ID nº 23352186), intime-se a parte requerida 

para cumprir com a decisão de ID nº 24647855, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, fornecendo ou custeando o tratamento fonoaudiólogo a 

autora, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a ser revertida em favor da parte autora até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora 

quanto ao decurso do prazo da intimação de ID nº 29026615. Após, 

remetam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007470-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE RODRIGUES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 

29654451 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007063-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID nº 

30029923 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008395-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINO MATE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 

29712238 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000883-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO CUSTODIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 

29633831 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007084-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATHLYN LOHAN ALVES (AUTOR(A))

CLEUNICE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1007084-14.2018.8.11.0037 

AUTOR(A): CLEUNICE ALVES DOS SANTOS, KATHLYN LOHAN ALVES 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por KATHLYN LOHAN 

ALVES menor púbere, neste ato representada por sua genitora CLEUNICE 

ALVES DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos qualificados. Alega que, em 24/07/2018, foi vítima 

de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu invalidez permanente em membro superior direito 

e demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento 

no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos (Id. 

16100937). No Id. 16103560, recebimento da inicial com deferimento da 

justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da seguradora líder no polo 

passivo da ação, falta de interesse de agir ante a invalidade do documento 

apresentado pelo autor como comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior. No mérito alega, ausência de comprovante da 

invalidez alegada, necessidade de graduação do valor eventualmente 

devido de acordo com a lesão, e, ainda, impugna todos os argumentos 

trazidos na inicial (Id. 16967843). No Id. 18582930, apresentação de 

impugnação a contestação pela parte autora. No Id. 24183563, aportou 

laudo realizado por perito judicial, tendo as partes e o Ministério Público se 

manifestado em Id. 24741671, 25155590 e 28504018. É o relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em 

tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 
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julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, pois não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. As preliminares aventadas pela parte requerida 

foram analisadas no despacho saneador (Id. 18699914), de modo que 

passo a apreciação do mérito. Aduz a requerida ser imprescindível a 

apresentação de laudo públ ico,  conclusivo da lesão, 

quantificando/graduando as supostas lesões suportadas pela autora em 

razão do acidente de trânsito, para correto enquadramento na Tabela de 

Danos Pessoais, anexa a Lei n.º 6.194/74. No caso em apreço, verifico 

que houve a realização de perícia, estando o laudo juntado aos autos (Id. 

24183563), o qual atesta o grau de debilidade que o requerente está 

acometido. Outrossim, a parte requerida alega que o boletim de ocorrência 

é documento imprescindível para propositura da ação e que o boletim de 

ocorrência comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, 

posteriormente ao acidente, não possui a mesma força probante do que 

aquele lavrado pela referida Autoridade Policial. O prontuário de 

atendimento médico (Id. 16101194), que identifica a vítima e está 

devidamente registrado no órgão competente, com assinatura do 

responsável, goza de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o 

boletim de ocorrência não é documento indispensável para comprovação 

do dano causado, inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS 

ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – 

DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de 

ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do 

seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a 

veracidade do alegado. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos 

dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 

00196169320168110041 47517/2017, Relator: DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017). Arguiu, 

que a parte autora não apresentou toda a documentação indispensável à 

propositura da ação, em especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da 

Lei 6.194/74, não demonstrando invalidez permanente, porque não há 

laudo emitido pelo IML. Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de 

prova capaz de demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu 

artigo 5º dispõe que a indenização será paga mediante simples prova do 

acidente. Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” E este tem sido o 

entendimento do nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

LAUDO DO IML E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal 

e o Boletim de Ocorrência não são documentos imprescindíveis nas ações 

de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem 

atestar a veracidade do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 

53318/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está 

demonstrada pela perícia médica colacionada no processo no Id. 

24183563. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório e demais documentos médicos (Id. 16101194) e perícia 

médica (Id. 24183563). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em lesão média (50%) em membro superior 

esquerdo (70%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que comprovar o acidente com um documento específico; 

apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, insta salientar que cabe a parte autora comprovar os fatos 

que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, verifico que o 

direito não milita em favor da parte requerente, vez que suas alegações 

não foram devidamente comprovadas. Observo que a parte requerente 

não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a suposta acusação de 

crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe causar profundo abalo 

emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A 
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exigência de documentação para dar continuidade à solicitação 

administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela 

uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não 

enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente 

demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos 

em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da 

parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência 

dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte do requerido que 

tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a condená-lo por danos 

morais. Considerando as lições colimadas, bem como o conjunto 

probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por danos morais 

não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização securitária 

por invalidez permanente – DPVAT à parte autora KATHLYN LOHAN 

ALVES menor púbere, neste ato representada CLEUNICE ALVES DOS 

SANTOS, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou 

invalidez a partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o 

artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006420-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ASSIS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006420-80.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO DE ASSIS MARTINS 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ANTONIO DE ASSIS 

MARTINS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

ambos qualificados. Alega que, em 10/03/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem como 

informa que sofreu invalidez permanente em membro superior direito, em 

membro inferior direito e demais lesões. Assim, requer a condenação da 

requerida ao pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 

1% ao mês e correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com 

documentos (Id. 15392406). No Id. 15393169, recebimento da inicial com 

deferimento da justiça gratuita. No Id. 16027338, procedeu-se a citação do 

requerido, sendo positivo o seu recebimento, contudo, deixou transcorrer 

in albis o prazo, não oferecendo contestação, mantendo-se inerte. No Id 

24181917, aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se 

manifestado em Id. 27951684 e 28960757. É o relato. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois 

não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. O requerido foi devidamente citado (Id. 

16027338), contudo, não contestou a ação, sendo, portanto, revel, de 

modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com fundamento no 

artigo 355, II do Código de Processo Civil. O seguro DPVAT foi criado pela 

Lei 6.194/74 e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei 

traz as situações em que é cabível a indenização: a morte, invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao 

pagamento do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou 

invalidez permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Não 

obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz gerar a 

presunção de veracidade do direito alegado pelo autor, no caso vertente, 

verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pela 

parte requerente conduz à procedência parcial do pedido, vez que a parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo prontuário de 

atendimento, que identifica a vítima e está devidamente registrado no 

órgão competente, com assinatura do responsável, portanto, goza de 

presunção de veracidade (Id. 15392410), bem como pela perícia médica 

realizada (Id. 24181917). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a 

existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, que resultou em incapacidade considerada como média (50%) em 

ombro direito (25%). A lei não exige que para receber o seguro DPVAT o 

segurado tenha que comprovar o acidente com um documento específico; 

apenas diz que deve haver simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Provada a 

invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação médica, 

caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser realizado de 

acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor da 

indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Outrossim, quanto a alegação da requerente de que o valor 

eventualmente devido pela seguradora requerida deve ser atualizado 

monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a 

Medida Provisória nº 340, que vinculou o quantum indenizatório a valor 

fixo, esta não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça 

fixou tese jurídica em recurso repetitivo de que a correção monetária 

incide da data do evento danoso (recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). 
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Referido entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: 

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entendo que a correção monetária deverá incidir data do evento danoso, 

despropositada a correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme 

entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e 

posteriormente Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, 

conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de 

indenização por dano moral, insta salientar que cabe a parte autora 

comprovar os fatos que constituem o seu direito, e pela análise dos autos, 

verifico que o direito não milita em favor da parte requerente, vez que 

suas alegações não foram devidamente comprovadas. Observo que a 

parte requerente não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a 

suposta acusação de crime e a ocorrência de dano moral capaz de lhe 

causar profundo abalo emocional Neste sentido: SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado. Assim sendo, não verifico qualquer conduta por parte 

do requerido que tenha violado direito do autor, apta a levar o Juízo a 

condená-lo por danos morais. Considerando as lições colimadas, bem 

como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de indenização por 

danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora ANTONIO DE 

ASSIS MARTINS, no valor deR$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

em consonância com o artigo 85, § 8º, e artigo 86, parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000124-71.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando a petição inicial, observo que 

foram preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o 

artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito à 

primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de maio 2020, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador, na sede 

do Fórum desta Comarca. Conste no mandado que o banco requerido 

deverá encaminhar representante com poderes para transigir. 

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art.334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem na audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Esclareço que a dispensa da audiência de conciliação ou mediação 

ocorre, apenas, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme previsão do artigo 

334, §4º, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 09 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003703-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICA MIEZERSKI (REU)

VILSON MIEZERSKI (REU)

PAULO CESAR MIEZERSKI (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

Provimento nº 56/2007-CGJ e PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de outra 

localização, emitindo guia para localidade a ser cumprido o mandado. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, devendo 

ser encaminhado a este Juízo a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006556-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE PAULA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006556-43.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DE PAULA FILHO REU: BANCO BMG S.A 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 
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de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007832-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO ODERDENGE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007832-46.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: ALECIO 

ODERDENGE EIRELI - ME Vistos. No que concerne à concessão do pedido 

de arresto via sistema BACENJUD, deve a parte demonstrar a existência 

dos requisitos elencados no artigo 830, “caput”, do Código de Processo 

Civil, conforme redação “in verbis”: “Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução”. Assim, para o deferimento do arresto, necessária se faz a 

frustração na citação da parte executada. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO 

ELETRÔNICO. Inconformismo do exequente. Assiste razão ao agravante. 

A norma do artigo 830 do CPC, assim disciplina o instituto do arresto: "art. 

830. se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.". Nesse contexto, 

o arresto consiste na possibilidade de constrição dos bens do patrimônio 

do executado quando este não é localizado para integrar o polo passivo 

da demanda. A jurisprudência do c. STJ admite o arresto executivo antes 

do esgotamento de todos os meios de citação, quando demonstrado que o 

executado não foi encontrado no endereço indicado pelo mesmo no 

contrato. Na origem, a hipótese versa sobre contrato de cédula de crédito 

bancário para financiamento de veículo, e a diligência citatória frustrada foi 

realizada no endereço indicado no contrato. Conforme se extrai da 

certidão de fls. 50 (indexador 00050) do Sr. Oja no feito originário, o 

devedor se mudou há mais de um ano sem deixar o endereço atual. Nesse 

contexto, entendo ser desnecessário o exaurimento dos meios para 

localizar o devedor, porquanto este não comunicou a alteração de seu 

endereço ao banco credor. Concluo, portanto, que a decisão merece 

re fo rma .  Recu rso  conhec ido  e  p r o v i d o .  ( T J R J ;  A I 

0051276-75.2017.8.19.0000; Macaé; Décima Quinta Câmara Cível; Relª 

Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 22/02/2018; Pág. 279). No 

caso em apreço, verifico que restou infrutífera a tentativa de citação da 

parte executada (ID nº 243275222). Deste modo, preenchido os requisitos 

previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

arresto on line em nome da parte executada, cujo valor da dívida perfaz o 

montante atualizado de R$7.326,64 (sete mil trezentos e vinte e seis reais 

e sessenta e quatro centavos). Inclua-se a minuta de bloqueio. Após, 

intime-se o exequente para dar andamento ao feito, promovendo a citação 

da parte executada. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001196-93.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MAURINEUZA 

GONÇALVES DAMASCENO Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001681-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA PEREIRA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001681-30.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SANDRA REGINA PEREIRA 

BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente apresentou emenda 

a inicial (ID nº 29515202), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 26767068. Aguarde-se o prazo determinado no despacho de ID nº 

27959495. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOAO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000010-35.2020.8.11.0037. AUTOR(A): DANIEL JOÃO PINHEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando 

os autos, verifico que, intimada para realizar o pedido administrativo, com 

comprovação de recebimento pela seguradora, a parte requerente 

apresentou emenda a inicial (ID nº 29519901), ratificando as alegações 

anteriores, sem, contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. 

Destarte, rejeito a emenda a inicial apresentada, pelos mesmos 

fundamentos da decisão de ID nº 27829994. Intime-se a parte requente 

para cumprir com a decisão retro. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIAS RODRIGUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000021-64.2020.8.11.0037. AUTOR(A): ERONIAS RODRIGUES RAMOS 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29519909), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27830014. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000015-57.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JEFFERSON SANTOS DE JESUS 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29517631), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27829997. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004569-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAPPY TOY COMERCIO DE BRINQUEDOS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI OAB - MT22074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004569-69.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HAPPY TOY COMÉRCIO DE 

BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos 

por HAPPY TOY COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME, 

devidamente qualificada nos autos, aduzindo a existência de omissão na 

decisão de ID nº 22502641, tendo em vista que o juízo não determinou a 

intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência alegada. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos 

foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem 

ser conhecidos. Analisando os autos, verifico que a parte embargante 

fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à decisão prolatada. Desse modo, entendo que 

estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo 

a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou 

decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“Não admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto 

de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam 

alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).” “Os 

embargos de declaração não devem revestir de caráter infringente. A 

maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de 

erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 

94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 

jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada 

utilização com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, 

em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 

155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual 

já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em 

parte e assim provido. (RSTJ 30/412).” “Não pode ser conhecido recurso 

que, sob rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão 

recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração 

– não de substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 

22.11.93, p. 24.895).” “Mesmos nos embargos de declaração com fim de 

prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do 

CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção 

pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é 

meio hábil ao reexame da causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. 

Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, 

p. 1.665).” Insta consignar que a decisão de ID nº 22502641 observou 

todos os requisitos legais para sua existência e validade, não havendo 

que se falar em qualquer omissão, contradição ou erro material que 

ensejasse sua reforma, como pretende a parte embargante. Ademais, 

importante ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir 

as dúvidas da parte embargante ou responder questionamentos a respeito 

do comando judicial e sim para suprir omissões, contradições, ou 

obscuridades. Neste sentido: ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER 

JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 

0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: DIDEROT DE FIGUEIREDO E 

OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS 

FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 131/132, o recorrente interpôs os 

presentes embargos de declaração com a finalidade de 

pré-questionamento, para a futura interposição de recurso especial e/ou 

extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer 

obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de omissão nele 

observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses previstas na lei. 

Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o atendimento da 

pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais lembrar que os 

declaratórios não se prestam para questionamentos, mas para dirimir 

omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes motivos, nega-se 

provimento aos presentes embargos de declaração. Rio de Janeiro, de 

2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA Desembargadora Relatora. 

(TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 0057067-69.2010.8.19.0000, 

Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de Julgamento: 26/01/2011, DECIMA 

OITAVA CAMARA CIVEL). Do mesmo modo, resta pacificado o 

entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da 

demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, 

ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme 

dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no 

julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A 

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 
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divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS 

HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O 

JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA 

ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017). Ante o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo decisão de ID nº 22502641 pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e cumpra-se a decisão anterior. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004705-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO LOURENCETTE (EXECUTADO)

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

AMARILDO LOURENCETTE - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004705-03.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA 

EXECUTADO: AMARILDO LOURENCETTE - ME, AMARILDO LOURENCETTE, 

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por AMARILDO LOURENCETTE e OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo a existência de omissão na 

decisão de ID nº 21995509, pugnando, assim, por sua reforma a fim de se 

sanear a omissão apontada. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos. Analisando os 

autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus embargos 

declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via 

recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à 

decisão proferida. Desse modo, entendo que estes embargos, embora 

rotulados como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa 

refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO 

E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à 

rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de 

dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. 

DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ergio Roque 

Menine, Julgado em 03/02/2019). Ante o exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a decisão de ID nº 21995509 pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006505-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIELLY GREGORIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1006505-32.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: KATIELLY GREGORIO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A em face de KATIELLY GREGORIO DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID n. 29894551 , a parte 

exequente pugnou pela extinção do feito ante o pagamento da dívida pelo 

requerido. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento 

da ação ante o pagamento da dívida pelo requerido, de modo que a sua 

extinção é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas, se houverem, pela parte requerente. Sem honorários, visto 

que não se formou o contraditório. Procedam-se as baixas necessárias no 

Sistema RENAJUD, caso já tenha havido a inclusão de restrições por este 

Juízo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

A. J. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005012-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENILSON ONOFRE CARDENA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005012-20.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: VALDENILSON 

ONOFRE CARDENA DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA. em face de VALDENILSON ONOFRE CARDENA DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID 25537319, a 

parte requerente pugna pela extinção do feito ante a perda do objeto. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, entendo que o feito 

deve ser extinto pela perda superveniente do objeto ante o pagamento do 

débito extrajudicialmente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais, se houver, pela parte requerente. 

Sem honorários advocatícios, pois não houve citação da parte requerida. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000283-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)

ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR (EXECUTADO)

DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000283-82.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RURAL PRIMAVERA LTDA 

EXECUTADO: PABLO COSTA ESCOBAR, DENIZAR LUIS BARCELLOS 

ESCOBAR, ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por PABLO COSTA 

ESCOBAR e OUTROS, alegando, em síntese, a existência de omissão na 

decisão de ID nº 22003675, pugnando, assim, por sua reforma a fim de se 

sanear a omissão apontada. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos. Compulsando os 

autos, constato que assiste razão a parte embargante, visto que a 

decisão de ID nº 22003675 foi omissa quanto a análise do pedido de 

associação aos autos nº 1005549- 84.2017.8.11.0037, por tratar-se das 

mesmas partes e mesmo objeto. Em relação aos demais pedidos, verifico 

que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com 

matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, 

pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida. 

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO 

MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de 

matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais 

ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. 

(Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

03/02/2019). Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e DOU-LHES NEGO-LHES PROVIMENTO EM PARTE, tão 

somente para sanar a omissão na decisão de ID nº 22003675, fazendo 

constar: “(...) Ante a informação de ajuizamento de uma Ação Declaratória 

de nulidade (1005549-84.2017.8.11.0037), verifico que tratam-se das 

mesmas partes, mesmo título, além do risco iminente de proferirem-se 

decisões conflitantes em feitos que tratam da mesma matéria. Desta 

forma, a fim de evitar eventuais decisões contraditórias, DECLARO 

CONEXOS os processos de nº 1005549-84.2017.8.11.0037 e 

1000283-82.2018.8.11.0037(...).” Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE SCHIMINSKI BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000013-87.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JORGE HENRIQUE SCHIMINSKI 

BASTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico 

que, intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29517640), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27829996. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007479-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimado o advogado da parte autora para, manifestar sobre a 

petição retro, em 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DE ARAUJO DOS ANJOS (AUTOR(A))

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000023-34.2020.8.11.0037. AUTOR(A): A. A. D. S., ELISMAR DE 

ARAUJO DOS ANJOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os 

autos, verifico que, intimada para realizar o pedido administrativo, com 

comprovação de recebimento pela seguradora, a parte requerente 

apresentou emenda a inicial (ID nº 29517593), ratificando as alegações 

anteriores, sem, contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. 

Destarte, rejeito a emenda a inicial apresentada, pelos mesmos 

fundamentos da decisão de ID nº 27830026. Intime-se a parte requente 

para cumprir com a decisão retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007320-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

EDUARDO CEZARINO CREMA (AUTOR(A))

DANIELA CARVALHO LOPES CREMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007320-63.2018.8.11.0037 AUTOR(A): EDUARDO CEZARINO CREMA, 

DANIELA CARVALHO LOPES CREMA, CREMA TERCEIRIZACOES LTDA - 

EPP REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por EDUARDO CEZARINO 

CREMA E OUTROS em face do BANCO DO BRASIL SA, devidamente 

qualificados nos autos. No ID 29537246, as partes informam a realização 

de acordo entabulado entre as partes e pugna pela sua homologação e 

extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 
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como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no ID 

29537246, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 6 de março 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAWAN RODRIGUES PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000022-49.2020.8.11.0037. AUTOR(A): KAWAN RODRIGUES PESSOA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29517603), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27830017. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007291-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007291-76.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29516526), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27824275. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA CLARES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar os advogados da parte requerente para querendo, apresentar 

contrarrazões em relação ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007288-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007288-24.2019.8.11.0037. AUTOR(A): VILMAR SABINO DA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, intimada 

para realizar o pedido administrativo, com comprovação de recebimento 

pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a inicial (ID nº 

29516511), ratificando as alegações anteriores, sem, contudo, proceder a 

juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a emenda a inicial 

apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID nº 27824282. 

Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000003-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER RAFAEL BECKER (REU)

GRANIART COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - 

EPP (REU)

FELIPE AURELIO SIEGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000003-43.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GRANIART COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - 

EPP, JADER RAFAEL BECKER, FELIPE AURELIO SIEGA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de 

GRANIART COMÉRCIO E INDUSTRIA E MARMORES E GRANITOS LTDA, 

JADER RAFAEL BECKER e FELIPE AURÉLIO SIEGA, todos devidamente 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (artigo 700, Código de Processo Civil). Não estando presentes 

as hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) 

dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do 

artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Fica facultado aos requeridos, no mesmo prazo 

e nos próprios autos, opor Embargos à Ação Monitória, alertando-os de 

que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando 

alegar que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-ão 

declarar de imediato o valor que entendem correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá os requeridos, no 

prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito da 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5%, requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros legais, 

nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo 

Civil. Ficam os requeridos alertados de que, não sendo cumprido o 

mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido 

o parcelamento na forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do 

Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 
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Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2020, às 13h40min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003977-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

Provimento nº 56/2007-CGJ e PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de outra 

localização, emitindo guia para localidade a ser cumprido o mandado. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e 

informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, devendo 

ser encaminhado a este Juízo a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002950-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID nº 

29854535 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002748-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1002748-64.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO em 

face de UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA, devidamente 

qualificados nos autos. No ID 29549342, as partes informam o acordo 

entabulado entre elas e pugnam pela sua homologação e extinção do feito. 

É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 29549342, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Ainda, procedam-se às diligências a fim de baixar a eventual restrição 

junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Ante a renúncia 

do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006675-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARLA POLLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006675-38.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ANA KARLA POLLI Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SICREDI OURO VERDE MT em face 

de AMA KARLA POLLI, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID 

27841526, a parte exequente pugna extinção do feito, nos termos do 

artigo 924, III, do Código de Processo Civil. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que aportou aos 

autos informação de extinção total da dívida objeto da demanda. Com 

efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso III, a hipótese dos 

autos, qual seja, quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, III, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais remanescentes pelo executado. Cada 

parte arcará com as despesas dos seus respectivos patronos. Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Shenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000085-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MANOEL HAMMES (REU)

HAMMES & HAMMES LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15( 

quinze) dias .
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000734-39.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Verifico que a parte autora junta aos 

autos apenas extrato para declaração de imposto de renda fornecido pelo 

INSS e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando 

que seu único rendimento provém do benefício recebido. Assim, para 

melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

formulado na inicial, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Sem prejuízo, constato que o endereço da parte requerente diverge 

nos documentos apresentados nos ID 29120952/29120953 e no 

documento de ID nº 29120960. Não obstante, considerando que o 

comprovante trazido no ID 29120955 encontra-se em nome de terceiro 

estranho ao feito, e para melhor análise da correta fixação de 

competência, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo, juntar aos 

autos comprovante de residência em seu nome. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007128-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIAS RONALD BRAUN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006041-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006041-08.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: EDUARDO STEFANO 

MAZZUTTI EXECUTADO: MARIA ROSELI APARECIDA CORREIA Vistos. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por EDUARDO 

STEFANO MAZZUTTI, aduzindo a existência de contradição na decisão de 

ID nº 25895692, pugnando, assim, por sua reforma a fim de se sanear a 

contradição apontada. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma 

legal, de modo que devem ser conhecidos. Analisando os autos, verifico 

que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com 

matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, 

pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão proferida. 

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO 

MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de 

matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais 

ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. 

(Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunalde Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

03/02/2019). Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de 

ID nº 25895692 pelos seus próprios e suficientes fundamentos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006284-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR MATTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006284-49.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: NESTOR MATTER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de 

NESTOR MATTER, devidamente qualificados nos autos. No ID 29583515, 

as partes informam o acordo entre elas entabulado e pugnam pela sua 

homologação e extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID 29583515, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Proceda-se a baixa de eventual restrição junto ao RENAJUD. Ante a 

renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005716-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA ALVES HONORIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA F.G LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1005716-04.2017.8.11.0037 AUTOR(A): MARIA NEUZA ALVES HONORIO 

REU: AGROPECUARIA F.G LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ajuizada por MARIA NEUZA ALVES HONORIO em face do 

AGROPECUARIA F.G LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

No ID 18238752, a parte requerida informa o acordo entabulado entre as 
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partes e pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a síntese do 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID 18238752, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma do acordo. Por 

fim, registro que é ônus das partes as diligências perante o Cartório De 

Registro, ressaltando que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VENNILDE CALVARINA CERUTTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000447-13.2019.8.11.0037. AUTOR(A): VENNILDE CALVARINA CERUTTI 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., 

BANCO PAN, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por 

VENILDE CALVARINA CERUTTI em face BANCO BRADESCO E OUTROS, 

todos qualificados nos autos. No ID. 18238785, a parte autora e a 

requerida BRADESCO realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e extinção do feito. Nos ID. n. 21053895, 

21500460 e 21521426 , manifestação pela produção de provas pelos 

requeridos e n. 23862578 pedido de perícia pela parte requerente. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID n. 18238785, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a exclusão do polo passivo do requerido 

BANCO BRADESCO. Sem prejuízo, defiro o pedido constante nos ID n. 

21053895, 21500460, 21521426 e 23862578 Expeça-se ofício à agência 

nº 1458 do Banco Bradesco, localizada na Rua Piracicaba, nº 808 - 

Centro, Primavera do Leste/MT, para que informa a este juízo: 1. se houve 

a realização de crédito na conta n.º 223620, realizado em janeiro de 2016, 

em nome da autora; 2. para que apresente nos autos extratos da conta 

corrente nº 0000223620, de titularidade da Requerente, referentes ao 

período de 2014 a 2017, em que supostamente houve a transferência dos 

créditos contratados; 3. para que confirme o crédito disponibilizado no dia 

30/01/2017, no valor de R$652,75, em nome da autora; 4. para que 

apresente nos autos extratos da conta corrente nº 0000223620, de 

titularidade da Requerente, referentes ao período de 2014 a 2017, em que 

supostamente houve a transferência dos créditos contratados. Sem 

prejuízo, verifico que consta pedido de perícia grafotécnica formulado pela 

parte requerente, o qual defiro, vez que necessário para comprovar a 

veracidade da assinatura da requerente para abertura de conta corrente 

perante a instituição bancaria, ora requerida. Assim, nomeio como perito 

judicial ALCIDES LIBERALI, com sede na Rua Desembargador José de 

Mesquita, nº 255, Edif. Sunset Boulevard, apto 2003, Araes, CEP 

78005-190, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99988-6446, o qual deverá ser 

intimado para informar se aceita a nomeação, bem como a apresentação 

de currículo, com comprovação da especialização. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia e nos termos do artigo 95, §3º, II, 

do CPC, fixo os honorários periciais em R$ 900,00 (novecentos reais), 

obedecendo o disposto na Resolução nº 232/2016 do CNJ. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pelo Estado, 

tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao autor. Consigno que, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados (artigo 2º, §3º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ). Sem 

prejuízo, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código 

de Processo Civil. O desempenho do encargo independerá de 

compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 

473, §3º, do Código de Processo Civil. Com a aceitação do encargo, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, 

Código de Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil). Aportando o laudo aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. PRIMAVERA DO LESTE, 10 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006996-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006996-39.2019.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO Vistos. Sobre a 

petição de ID nº 29856091, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004885-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1007388-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO BARUFFI (EXECUTADO)

NATHALIA MARIA BARUFFI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1007388-76.2019.8.11.0037 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EXEQUENTE) NATHALIA MARIA 

BARUFFI - CPF: 026.169.821-45 (EXECUTADO), ROGERIO FRANCISCO 

BARUFFI - CPF: 437.570.570-15 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, eu, Fernando Moraes Carvalho, Oficial de Justiça da Comarca de 

Primavera do Leste - MT, em cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) 

Juiz(a) de Direito da Terceira Vara Cível desta Comarca, nos Autos de nº 

1007388-76.2019.8.11.0003, que no dia 27/02/2020, às 13hs49min, 

compareci a Rua bento Gonçalves, nº 1171, Jardim Riva, onde não foi 

possível PROCEDER A CITAÇÃO de Nathalia Maria Baruffi e Rogerio 

Francisco Baruffi, tendo em vista que no endereço reside há 30 dias o 

atual proprietário do imóvel Dr. Edmar Rodrigues, conforme a funcionária 

da residência e, na sequência, fui informado pela representante da parte 

Autora Dra. Érica que o Polo passivo encontra-se no Estado do Tocantins 

com possibilidade de estar na Comarca nos próximos dias, oportunidade 

que será informado seu novo endereço, o que não ocorreu até a presente 

data. Sendo assim devolvo o mandado à Secretaria e aguardo novas 

deliberações. O referido é verdade e dou fé Primavera do Leste/MT, 9 de 

março de 2020. FERNANDO MORAES CARVALHO Oficial de Justiça SEDE 

DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001727-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 

30024972 no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004940-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER APARECIDO FRITZEN (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000355-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA (REQUERIDO)

EDIO BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007085-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIR FREO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1007085-96.2018.8.11.0037 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (REQUERENTE) ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 

(REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que recebi a Carta Precatória para 

cumprimento na data de 19/02/2020 com requerimento da parte autora 

para oferecimento de condução ao Oficial de Justiça, devidamente 

deferido pela MMª Juíza desta Comarca. Certifico ainda que recebi contato 

da parte autora na data de 04/03/2020 por meio da advogada do Sicredi 

Dra. Ariane, porém, até a presente data não foi fornecida a condução a 

esta Oficiala para o cumprimento do mandado. Assim sendo, considerando 

o lapso temporal, devolvo a presente. Dou fé. Primavera do Leste/MT, 10 

de março de 2020. ROSMARY XAVIER DOS SANTOS Oficial de Justiça 

SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003196-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003196-03.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA REQUERIDO: JOSE PUPIN, 

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA Vistos etc. 

À luz do princípio da instrumentalidade das formas, recebo a presente. 

Acerca da possibilidade da conversão em execução já se manifestou o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. 

ADITAMENTO INICIAL. ALTERAÇÃO DO RITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. De acordo com o art. 308, do CPC efetivada a tutela 

cautelar, o autor deverá aditar a inicial formulando, no prazo de 30 dias, o 

pedido principal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em 

que deduzido o pedido de tutela cautelar. Se a parte autora possui um 

título executivo extrajudicial não há nenhum óbice para que requeira, no 

aditamento inicial, a conversão do procedimento visando à execução do 

aludido título.AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.18.041891-5/001 

– COMARCA DE BETIM – AGRAVANTE (S): ITAU SEGUROS S/A – 

AGRAVADO (A)(S): Y.S.S., RELATOR DESEMBARGADOR ÁLVARES 

CABRAL DA SILVA, JULGADO EM 02 DE JUNHO DE 2019, PUBLICADO EM 

11 DE JUNHO DE 2019.” Trata-se de ação de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA proposta por 

AGRÍCOLA ALVORADA em face de JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPIN, devidamente qualificados. Cite-se a parte executada 

para efetuar a individualização e a entrega de 91.489 sacas de milho de 

60kg cada, conforme descrito na Cédula de Produtor Rural (ID. 20722215), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 806, NCPC). Caso a executada entregue 

a coisa, lavre-se o respectivo termo (art. 807, NCPC), intimando-se a parte 

exequente para manifestar-se. Não sendo entregue ou depositada a 

coisa, expeça-se mandado de busca e apreensão (art. 806, § 2º, NCPC). 
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Caso alienado a coisa já litigiosa, expeça-se mandado contra o terceiro 

adquirente (art. 808, NCPC). Fixo, desde já, os honorários advocatícios na 

razão de 10% (dez) por cento) sobre o valor da causa, bem como multa 

de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, nos termos do art. 806, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se promovendo as devidas alterações junto ao Sistema e sob as 

penas da Lei, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de 

julho de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002381-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIERA LOPES & SOUZA LOPES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003196-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003196-03.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA REQUERIDO: JOSE PUPIN, 

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN AGROPECUARIA Vistos etc. 

À luz do princípio da instrumentalidade das formas, recebo a presente. 

Acerca da possibilidade da conversão em execução já se manifestou o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. 

ADITAMENTO INICIAL. ALTERAÇÃO DO RITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. De acordo com o art. 308, do CPC efetivada a tutela 

cautelar, o autor deverá aditar a inicial formulando, no prazo de 30 dias, o 

pedido principal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em 

que deduzido o pedido de tutela cautelar. Se a parte autora possui um 

título executivo extrajudicial não há nenhum óbice para que requeira, no 

aditamento inicial, a conversão do procedimento visando à execução do 

aludido título.AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.18.041891-5/001 

– COMARCA DE BETIM – AGRAVANTE (S): ITAU SEGUROS S/A – 

AGRAVADO (A)(S): Y.S.S., RELATOR DESEMBARGADOR ÁLVARES 

CABRAL DA SILVA, JULGADO EM 02 DE JUNHO DE 2019, PUBLICADO EM 

11 DE JUNHO DE 2019.” Trata-se de ação de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA proposta por 

AGRÍCOLA ALVORADA em face de JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPIN, devidamente qualificados. Cite-se a parte executada 

para efetuar a individualização e a entrega de 91.489 sacas de milho de 

60kg cada, conforme descrito na Cédula de Produtor Rural (ID. 20722215), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 806, NCPC). Caso a executada entregue 

a coisa, lavre-se o respectivo termo (art. 807, NCPC), intimando-se a parte 

exequente para manifestar-se. Não sendo entregue ou depositada a 

coisa, expeça-se mandado de busca e apreensão (art. 806, § 2º, NCPC). 

Caso alienado a coisa já litigiosa, expeça-se mandado contra o terceiro 

adquirente (art. 808, NCPC). Fixo, desde já, os honorários advocatícios na 

razão de 10% (dez) por cento) sobre o valor da causa, bem como multa 

de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso, nos termos do art. 806, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil. Via digitalmente assinada da 

decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se promovendo as devidas alterações junto ao Sistema e sob as 

penas da Lei, expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 16 de 

julho de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003196-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003196-03.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA 

EXECUTADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN 

AGROPECUARIA Vistos. Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR 

ANTECEDENTE ajuizada por AGRÍCOLA ALVORADA em face de Vera 

Lucia Pupin, José Pupin e José Pupin Agropecuária, todos devidamente 

qualificados nos autos. No ID 27780799, as partes informa que realizaram 

composição amigável e pugnaram pela sua homologação e extinção do 

feito. No ID 27780830, os terceiros interessados Agropecuária Pedra Preta 

Ltda (“Agropecuária Pedra Preta”) e Luís Olavo Sabino dos Santos (“Luís 

Olavo”) pugnam pelo ingresso a lide como terceito interessado. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. De início, defiro o pedido de ingresso a 

lide dos terceiros interessados Pedra Preta Ltda (“Agropecuária Pedra 

Preta”) e Luís Olavo Sabino dos Santos (“Luís Olavo”). Analisando os 

autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, bem 

como com os terceiros interessados Pedra Preta Ltda (“Agropecuária 

Pedra Preta”) e Luís Olavo Sabino dos Santos (“Luís Olavo”), devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 27780799, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Proceda-se a inclusão dos terceiros interessados 

Pedra Preta Ltda (“Agropecuária Pedra Preta”) e Luís Olavo Sabino dos 

Santos (“Luís Olavo”) no feito, com as anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005884-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE LUCIO DE GOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005884-35.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIOMAR PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: HENRIQUE LUCIO DE GOES Vistos. Ante o teor do 

requerimento de ID nº 30026626, homologo o pedido de desistência da 

oitiva da testemunha ELCLERION ANTONIO BARUFF e cancelo a audiência 

anteriormente designada. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva 

ao juízo deprecante com nossas homenagens, procedendo-se as 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020 Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006358-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006358-06.2019.8.11.0037. 

EMBARGANTE: PAULO ROGÉRIO GOMES EMBARGADO: DU PONT DO 

BRASIL S/A Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

embargante foi intimada para apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada, todavia, não trouxe documentos 

capazes de comprovar carência da parte, de modo que foi indeferido o 

pedido (ID nº 27957689). Deste modo, a parte embargante comparece aos 

autos e pugna pelo recolhimento das custas ao final do processo. 

Destarte, indefiro o pedido de recolhimento de custas ao final do 

processo, tendo em vista que não trouxe aos autos nenhum novo 

documento que comprovasse a hipossuficiência alegada. Sem prejuízo, 

determino a intimação da parte embargante para promover o efetivo 

recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, 

III, ambos do CPC). Expirado o prazo, imediata conclusão. Intime-se 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006562-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROSA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006562-50.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADMILSON ROSA CORREIA REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006607-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006607-54.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): CREUZA RODRIGUES DE AMORIM REU: BANCO DO BRASIL 

S/A Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do 

pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela parte requerente das custas e honorários lhes importará 

em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000126-41.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000126-41.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento de ID nº 29558351. Aguarde-se o julgamento do referido 

recurso. Após, remetam os autos conclusos para análise da petição retro. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000486-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1000486-10.2019.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA LUCÍLIA DA COSTA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Para melhor análise do pedido de concessão 

dos benefícios da justiça gratuita da parte autora, intime-se por meio de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE LIMA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000032-93.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE ISRAEL DE LIMA GOMES 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29545959), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27943974. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELI SOLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000072-75.2020.8.11.0037. AUTOR(A): GELI SOLETTI REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, intimada 

para realizar o pedido administrativo, com comprovação de recebimento 

pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a inicial (ID nº 

29544128), ratificando as alegações anteriores, sem, contudo, proceder a 

juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a emenda a inicial 

apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de ID nº 27970866. 

Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007292-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEI ELSON MARTINS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007292-61.2019.8.11.0037. AUTOR(A): NEI ELSON MARTINS LOPES 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29515232), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada pelos mesmos fundamentos da decisão de ID 

nº 27824270. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão retro. 

Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 

10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007279-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESPERDITO BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007279-62.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ESPERDITO BARBOZA DA 

SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico 

que, intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29515216), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27824263. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002290-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SABINO MATIAS (AUTOR(A))

DAVISON DE JESUS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNO OLIVEIRA ANDRADE OAB - GO53444 (ADVOGADO(A))

LUCIENE MENDES DE OLIVEIRA OAB - GO53876 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002290-13.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CAMILA SABINO MATIAS, 

DAVISON DE JESUS ALMEIDA RÉU: EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C 

RESCISÃO CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por DAVISON DE JESUS ALMEIDA e CAMILA SABINO MATHIAS em face 

de EMERSON MÁRIO MARÇAL PEREIRA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram preenchidos os 

requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a exordial, nos 

termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, no prazo 

legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. 

Ressalte-se que, a parte autora manifesta desinteresse na realização de 

audiência de conciliação (art. 319, VII, do CPC), no entanto, a mesma 

somente poderá ser dispensada quando ambas as partes manifestarem 

de forma expressa pela não realização da audiência (art. 334, §4, I, do 

CPC). Assim, em respeito à primazia da autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2019, às 13h00min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Conste 

no mandado que a parte requerida deverá encaminhar representante com 

poderes para transigir. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado da autora ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho 

de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007016-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APLIGIO & ALEXANDRINO LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007016-30.2019.8.11.0037. AUTOR(A): WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 

REU: APLIGIO & ALEXANDRINO LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA movida pelo WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS em face de 

APLIGIO & ALEXANDRINO LTDA - ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 do CPC). Não estando presentes as hipótese de improcedência liminar 

do pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo à 

parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

da causa, conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de 

Processo Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o 

cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado 

a parte requerida, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à 

Ação Monitória, alertando-a de que, nos termos do artigo 702, §2º, do 

Código de Processo Civil, quando esta alegar que a parte autora pleiteia 

quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da 

dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. 

Ainda, poderá a parte requerida, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Fica a parte requerida alertada de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2020, às 14h20min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007286-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE BATISTA CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007286-54.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LUCILEIDE BATISTA CARNEIRO 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando os autos, verifico que, 

intimada para realizar o pedido administrativo, com comprovação de 

recebimento pela seguradora, a parte requerente apresentou emenda a 

inicial (ID nº 29521151), ratificando as alegações anteriores, sem, 

contudo, proceder a juntada do protocolo administrativo. Destarte, rejeito a 

emenda a inicial apresentada, pelos mesmos fundamentos da decisão de 

ID nº 27824244. Intime-se a parte requente para cumprir com a decisão 

retro. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI GARCIA SCHULTZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007313-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007313-37.2019.8.11.0037. AUTOR(A): RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO 

REU: BANCO PAN Vistos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente 

impugnação à contestação. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, 

§3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes 

e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2020, às 

14h40min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Conste no mandado que o banco requerido deverá encaminhar 

representante com poderes para transigir. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Esclareço que a dispensa da 

audiência de conciliação ou mediação ocorre, apenas, se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, 

conforme previsão do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003909-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005293-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DE LIMA BUCKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BORGES GOMES DE ARRUDA OAB - MS20379 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONALDO NUNES DA MOTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005293-73.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SARA DE LIMA BUCKER REU: 

IONALDO NUNES DA MOTA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida 

pelo SARA LIMA BUCKER em face de IONALDO NUNES DA MOTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (art. 700 do CPC). Não estando presentes as 

hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de 

mandado de pagamento e concedo à parte requerida o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, 

ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado a parte 

requerida, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-a de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando esta alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, 

sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, 

poderá a parte requerida, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do 

Código de Processo Civil), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de 

Processo Civil. Fica a parte requerida alertada de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 14/05/2020, às 14h00min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000125-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000125-56.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ciente da interposição de Agravo de 

Instrumento de ID nº 29558348. Aguarde-se o julgamento do referido 

recurso. Após, remetam os autos conclusos para análise da petição retro. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003648-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PAULINO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR NEVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

intimar a advogada representante do NAJU para manifestar nos autos, na 

condição de curador especial, conforme a decisão retro, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR KUMM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000127-26.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO PAN 

Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento de ID nº 

29558354. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Após, remetam 

os autos conclusos para análise da petição retro. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000129-93.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO PAN 

Vistos. Ciente da interposição de Agravo de Instrumento de ID nº 

29558360. Aguarde-se o julgamento do referido recurso. Após, remetam 

os autos conclusos para análise da petição retro. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006603-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006603-17.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos. 

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

parte requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora 

tenha a parte requerente alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se que carece os autos de suporte probatório que 

evidencie tal condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para 

declaração de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos 

contratados, não comprovando os valores auferidos. Não obstante a 

determinação de emenda à inicial para que parte requerente procedesse a 

juntada de documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum 

novo documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo 

apenas reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do 

exposto, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006606-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006606-69.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): CREUZA RODRIGUES DE AMORIM REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela parte requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º, ambos da Lei nº 1.060/50 aduzem que 

se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode 

indeferir o pedido. Ademais, embora tenha a parte requerente alegado na 

exordial que não possui condições financeiras, denota-se que carece os 

autos de suporte probatório que evidencie tal condição, visto que 

coleciona aos autos apenas extrato para declaração de imposto de renda 

e demonstrativo dos empréstimos contratados, não comprovando os 

valores auferidos. Não obstante a determinação de emenda à inicial para 

que parte requerente procedesse a juntada de documentação probatória, 

esta não trouxe aos autos nenhum novo documento que comprovasse a 

hipossuficiência alegada, tendo apenas reiterado o pedido inicial de 

gratuidade da justiça. Diante do exposto, à míngua de elementos 

probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira da 

parte requerente, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Assim, determino 

o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006563-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006563-35.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSE CLARES REU: BANCO BMG S.A Vistos. Analisando os 

autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela parte 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil 

rezar que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º, ambos da Lei nº 

1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de 

provas, pode indeferir o pedido. Ademais, embora tenha a parte 

requerente alegado na exordial que não possui condições financeiras, 

denota-se que carece os autos de suporte probatório que evidencie tal 

condição, visto que coleciona aos autos apenas extrato para declaração 

de imposto de renda e demonstrativo dos empréstimos contratados, não 

comprovando os valores auferidos. Não obstante a determinação de 

emenda à inicial para que parte requerente procedesse a juntada de 

documentação probatória, esta não trouxe aos autos nenhum novo 

documento que comprovasse a hipossuficiência alegada, tendo apenas 

reiterado o pedido inicial de gratuidade da justiça. Diante do exposto, à 

míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a 

carência financeira da parte requerente, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005013-05.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA UMBELINA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005013-05.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): FLORIZA UMBELINA CAMPOS REU: BANCO BMG S.A Vistos. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Ainda, 

defiro o pedido de ID nº 26661689. Expeça-se ofício ao cartório registro 

civil para que forneça a parte requerente, sem custo, procuração por 

instrumento público a fim de regularizar a representação processual 

nestes autos de número 1005013-05.2020.8.11.0037. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 220862 Nr: 305-26.2019.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MARÓSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SIMÃO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT 2615, MARCIA M. VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGÉRIO R. 

GUILHERME - OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO proposta por LUIZ ANTONIO 

MARÓSTICA em face de JAIME SIMÃO CARNEIRO, alegando, em síntese, 

que o perito nomeado por este Juízo já prestou serviços para um dos 

diretores da Cooaleste, ora requerida nos autos de nº 

10403-46.2014.811.0037.

Nos termos do artigo 148 do Código de Processo Civil, aplicam-se os 

motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

Destarte, proceda-se a intimação do perito nomeado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, nos termos do § 2º do artigo 

148 do Código de Processo Civil.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 220862 Nr: 305-26.2019.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MARÓSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SIMÃO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT 2615, MARCIA M. VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGÉRIO R. 

GUILHERME - OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 305-26.2019.811.0037 (Código 220862)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 25 de novembro de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157303 Nr: 7790-19.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO JOSÉ KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DA SILVA, Cpf: 55063144187, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10/03/2020, às 

16h00 horas.

Despacho/Decisão: Processo nº 7790-19.2015.811.0037 (Código 

157303)Vistos em correição.Defiro o pedido de produção de provas e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 

16h00min.Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, intimem-se os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, 

ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra eles 

alegados caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, 

conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.As testemunhas 

deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada 

parte, bem como as que residirem fora desta Comarca deverão ser 

ouvidas nas Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória.Consigno 

que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 

455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo, exceto em se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública ou NAJU (Núcleo de Assistência de Prática Jurídica).Ocorrendo as 

hipóteses legais, intime-se o representante do Ministério Público para 

comparecer ao ato.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 18 de novembro de 

2019.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 05 de dezembro de 2019

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220862 Nr: 305-26.2019.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MARÓSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SIMÃO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT 2615, MARCIA M. VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGÉRIO R. 

GUILHERME - OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

15(quinze) dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220862 Nr: 305-26.2019.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO MARÓSTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SIMÃO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT 2615, MARCIA M. VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGÉRIO R. 

GUILHERME - OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARI ANNE 

TEIXEIRA BRAGAGNOLO, para devolução dos autos nº 

305-26.2019.811.0037, Protocolo 220862, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 1042 Nr: 798-38.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI, AGRALE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ANTONIO 

CAMPAGNOLO - OAB:26280/RS, SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE MARTINS FRANGE - 

OAB:MT-4.457, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Processo nº: 798-8.1998.811.0037 (Código 1042)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pelo AGRALE S/A e 

SANDRA MARA BASEI em face de ZAID ARBID, todos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 523, homologou-se acordo entabulado entre as partes, determinando 

a suspensão do feito até liquidação total da dívida.

À fl. 524, a parte exequente AGRALE S/A informa o cumprimento integral 

do acordo e pugna pela extinção do feito.

Às fls. 526/527, a parte executada junta os comprovantes de pagamento , 

bem como pugna pela extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso III, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126752 Nr: 9283-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBELIS AUXILIADORA DORILEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:MT 12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9283-02.2013.811.0037 (Código 126752)Vistos.No que 

concerne à concessão do pedido de arresto via sistema BACENJUD, deve 

a parte demonstrar a existência dos requisitos elencados no artigo 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, conforme redação “in verbis”:“Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução”.Assim, para o deferimento do 

arresto, necessária se faz a frustação na citação da parte executada.No 

caso em apreço, verifico que restaram infrutíferas as tentativas de citação 

da executada (fls. 107 e 116).Deste modo, preenchido os requisitos 

previstos no artigo 830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

arresto on line em nome da executada, cujo valor da dívida perfaz o 

montante atualizado de R$44.728,72 (quarenta e quatro mil setecentos e 

vinte e oito reais e setenta e dois centavos).Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 

promovendo a citação da parte executada.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de março 

de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 141300 Nr: 333-33.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos constantes às fls. 106/108, 

referentes a bloqueio dos cartões de crédito do executado.Assim, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 146178 Nr: 2619-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILTON ANDRADE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2919-81.2015.811.0037 (Código 146178)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo OMNI 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de ADEMILTON 

ANDRADE DE ALAMEIDA devidamente qualificados nos autos.

À fl. 78, certidão comprovando que a parte exequente foi intimada via DJE 

para promover o andamento do feito, a qual quedou-se inerte

Às fls. 80 e 83, certidões informando o decurso do prazo para a parte 

autora dar prosseguimento no feito após devidamente intimada às fls. 79-v 

e 82.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 157354 Nr: 7819-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Processo nº: 7819-69.2015.811.0037 (Código 157354)
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Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 158330 Nr: 8279-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, PRISCILA CALVO GONÇALVES - 

OAB:SP 287659

 Processo nº: 8279-56.2015.811.0037 (Código 158330)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por JOSÉ LOPES em 

face de TIM CELULAR S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 50/51, a parte executada apresenta comprovante de pagamento da 

condenação.

À fl. 61, a parte exequente pugna pelo prosseguimento da ação, ante a 

falta de quitação de valores remanescentes.

Intimado para proceder com o pagamento, à parte executada procedeu 

com a quitação do débito (fls. 77/78).

À fl. 89, calculo da contadoria do juiz, demonstrando valores 

remanescentes ainda a serem pagos.

 Intimado às partes a se manifestarem sobre o calculo (fl. 90), somente a 

parte exequente manifestou sobre o calculo, conforme certidão de fl. 93.

À fl. 100, homologado o calculo da contadoria, bem como o deferimento do 

levantamento dos valores já pagos à parte autora.

Às fls. 103/104, a parte executada apresenta o pagamento dos valores 

remanescentes.

À fl. 107, manifestação da parte autora pela expedição de alvará dos 

valores depositados, bem como pugnou pela extinção.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Custas processuais, se houver, pela parte executada.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará judicial eletrônico dos 

valores depositados à fl. 104, em favor do da parte exequente, conforme 

os dados bancários indicados à fl. 102, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 158841 Nr: 8505-61.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EUSTAQUIO DE LIMA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:MT 13058, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: 1)DECLARAR quitado o empréstimo BB GIRO 

RÁPIDO – documento nº 578.201.354.000.033 efetuado em 06/10/2015, 

f icando proibida a realização de cobranças de suas 

parcelas;2)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de 

correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da 

prolação desta sentença;3)CONDENAR a parte requerida a devolver o 

valor de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) referente a 

aplicação financeira que a parte requerente possuía, bem como as 

parcelas eventualmente pagas do empréstimo indicado no item 01, a ser 

demonstrado pela parte requerente quando do cumprimento de sentença, 

na forma simples, acrescido de juros e correção monetária a partir da 

citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 176673 Nr: 8873-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO POLIDO CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8873-36.2016.811.0037 (Código 176673)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL ajuizada por 

FRANCISCO POLIDO CONTINI, devidamente qualificado nos autos.

À fl. 73, certidão comprovando que a parte requerente foi intimada via DJE 

para requerer o que entender de direito, a qual quedou-se inerte.

Às fls. 76/77, certidão de publicação do edital e certidão informando que o 

requerente foi devidamente intimada, porém não deu prosseguimento no 

feito.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 177505 Nr: 9330-68.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez 

permanente – DPVAT à parte requerente no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescido de juros moratórios de 1% 

desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Expeça-se alvará judicial em 

favor do perito para levantamento dos honorários.Após o trânsito em 

julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, 

nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 121102 Nr: 3599-96.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO CHIAPPA - 

OAB:83791, JULIANA NOGUEIRA MAGRO - OAB:210206

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da 

CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para 

arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 128406 Nr: 1323-58.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO HILARIO MIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209-A MT

 Processo nº: 1323-58.2014.811.0037 (Código 128406)

Vistos.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para se manifestar sobre 

petição de fls. 77/78, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora o trânsito em julgado da 

sentença prolatada às fls. 75/76.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 1044 Nr: 799-23.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192, LILIANE MARTINS FRANGE - OAB:MT-4.457, 

PATRÍCIA QUESSADA MILAN - OAB:7131/MT, SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Processo nº: 799-23.1998.811.0037 (Código 1044)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada pela SANDRA MARA 

BASEI em face de ZAID ARBID, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 523, homologou-se acordo entabulado entre as partes, determinando 

a suspensão do feito até liquidação total da dívida.

No processo em apenso (Código 1042) à fls. 526/527, a parte executada 

junta os comprovantes de pagamento do acordo, bem como pugna pela 

extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso III, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 11027 Nr: 343-05.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC, CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Processo nº: 343-05.2000.811.0037 (Código 11027)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$138.948,43 (cento e trinta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e 

quarenta e três centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 
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qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 100652 Nr: 179-54.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTEMIX CONCRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CURI - 

OAB:9600-B/MT, YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - 

OAB:MT/5.495

 Processo nº: 179-54.2011.811.0037 (Código 100652)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 108511 Nr: 7688-36.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA ZANETTE TRAMONTIN, CELESTINO 

TAFAREL, MIRIAM TRAMONTIN FRASSON, GRÉZIA TRAMONTIN DE 

ARIMATÉIA, SINCLARI TRAMONTIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7688-36.2011.811.0037 (Código 108511)

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se conforme requerido, devendo os autos serem devolvidos em 5 

(cinco) dias.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste /MT, 06 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118311 Nr: 660-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINARA DE SOUZA MARION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4667/MT, Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B, GUILHERME ABRÃAO SIMÃO DE ALMEIDA - OAB:14535, 

MAURICIO ALDE - OAB:MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE - 

OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:MT 7042, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 Processo nº: 660-46.2013.811.0037 (Código 118311)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LUCINARA DE 

SOUZA MARION em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 204/206, decisão determinando o bloqueio de valores em nome da 

parte requerida através do sistema BACENJUD, restando positivo.

À fls. 208/233, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Às fls. 236/247, manifestação da parte exequente acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença.

À fl. 248, certidão de intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de 

sentença.

À fl. 256, alvará expedido aduzindo que houve o pagamento da obrigação.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com 

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

Em seguida, nada mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 121141 Nr: 3637-11.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES FLECK, NILO FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3637-11.2013.811.0037 (Código 121141)

Vistos.

Antes de analisar o pedido de fl. 101, intime-se a parte exequente para 

juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 137893 Nr: 8943-24.2014.811.0037

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

 PARTE AUTORA: OFQL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDC, C&VL, DV, UPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248704/SP, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Processo nº: 8943-24.2014.811.0037 (Código 137893)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, então, serão 

analisados os pedido de fls. 295/301.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 155383 Nr: 6924-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON LOPES E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 6924-11.2015.811.0037 (Código 155383)

Vistos.

Defiro o pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, 

§1º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 159178 Nr: 21-23.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ GUSTAVO FERNANDES PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

Valdir Ariones Pimpinati Junior - OAB:OAB/MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento da indenização securitária por invalidez 

permanente – DPVAT a parte requerente no valor de R$ 8.715,00 (oito mil 

setecentos e quinze reais), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 174225 Nr: 7529-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LEOPOLDO ANTONIACOMI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7529-20.2016.811.0037 (Código 174225)

Vistos.

Defiro o pedido retro e, em consonância com o disposto no artigo 921, III, 

§1º, do Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 177660 Nr: 9426-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9426-83.2016.811.0037 (Código 177660)

Vistos.

Intime-se a parte autora, por edital, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Após, manifeste-se a parte requerida sobre o abandono da ação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 872-09.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MARINGÁ- 

SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU CONCEIÇÃO MACHADO 

FILHO - OAB:OAB/PR 6.223, ANDR[É LUIZ BONAT CORDEIRO - 

OAB:OAB/PR 25.697, DAIANA MOURÃO DE ANDRADE - OAB:50581, 

ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, 

WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 872-09.2009.811.0037 (Código 61057)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$320.077,58 (trezentos e vinte mil setenta e sete reais e cinquenta e oito 

centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome da parte executada em razão deste processo, conforme disposto 

no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, expeça-se Certidão para fins de Protesto, nos termos do artigo 

157, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 25638 Nr: 2003-29.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINENSON MARCOS GUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 33681 Nr: 1884-97.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA CRISTINA FRANCO 

BARBOSA - OAB:152702/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Proceda-se a busca do endereço da parte executada através dos 

convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Sem prejuízo, expeça-se ofício a REDE ENERGISA, para que preste 

informações quanto ao atual endereço da parte executada.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 35486 Nr: 3527-90.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWFTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.

Defiro o pedido retro, concedendo-lhe o prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 4286-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT, EMPÓRIO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação da parte exequente (fl. 209), designo 

audiência de conciliação para o dia 07/05/2020, às 13h20min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Não havendo acordo, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 5119-72.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 391 e, em consequência, a expedição de Carta 

Precatória, com a finalidade de penhora e avaliação dos imóveis registrado 

no CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, sob as matrículas nº 36.223 e 

41.670, bem como a intimação dos credores preferenciais, se existentes, 

para que se manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 44549 Nr: 234-44.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS, WDS-E, MDS, BDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 22.640/A, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:PR 30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da petição retro, e em consulta ao sistema APOLO, verifico 

que o advogado peticionante, já se encontra habilitado nos presentes 

autos.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 7797-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - OAB:, Paulo 

Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT

 Processo nº 7797-55.2008.811.0037 (Código 55101)

Vistos.

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso, conforme decisão de fl. 142.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 100887 Nr: 465-32.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANDRADE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 127/128, manifeste-se a parte requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 101199 Nr: 767-61.2011.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687 A, FABRÍCIO KEIDY ARAKAKI - OAB:236.914, RITA 

DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA 

ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:22129-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Processo nº: 767-61.2011.811.0037 (Código 101199)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO CNH 

CAPITAL S/A em face de WALMIR DE SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 147, a parte requerente informa que o acordo firmado nos autos 

código 75337, em tramite na 2ª Vara Civil desta Comarca, envolveu o 

objeto desta demanda, de modo que pugna pela extinção do feito ante a 

perda do objeto.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

superveniente do objeto, bem como ausência de interesse da parte autora.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houver, e honorários advocatícios pela parte 

requerente, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §10, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 113165 Nr: 3601-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDI CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Cezar Anton, Carlos Alberto Von 

Heimburg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 3601-03.2012.811.0037 (Código 113165)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$276.213,37 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e treze reais e 

trinta e sete centavos).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 157 de 995



Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome das partes executadas em razão deste processo, conforme 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro ainda a expedição de ofício à CENSEC – Central 

Notarial De Serviços Eletrônicos Compartilhados, sediada à Rua Bela 

Cintra, 746 - 12º Andar - Conjunto 121 - CEP 01415-000 - São Paulo – SP, 

para que informe a existência de procurações, escrituras públicas de 

qualquer natureza, divórcios e inventários lavrados em todo Brasil em 

nome das partes executadas.

Por fim, expeça-se Certidão para fins de Protesto, nos termos do artigo 

157, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 113678 Nr: 4049-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA PINTO - 

OAB:14607/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº: 4049-73.2012.811.0037 (Código 113678)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face do GIRAMUNDO COMERCIO TRANSPORTES 

LTDA-MEE, ambos devidamente qualificados nos autos.

No fls. 201/220, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela sua homologação e extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no fls. 

201/220, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 120250 Nr: 2724-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2724-29.2013.811.0037 (Código 120250)

Vistos.

Intime-se a parte autora, por edital, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134191 Nr: 6142-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, JOSÉ ANTONIO 

MENGATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, Fábio Góes Cintra - OAB:320818/sp, 

JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR SEQUESTRO proposta pelo UPL DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A em 

face de JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO e COSTA E VIEIRA LTDA 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 256, certidão comprovando que a parte exequente foi intimada via 

DJE para promover o andamento do feito, a qual quedou-se inerte

À fl. 257, certidão informando o decurso do prazo para a parte autora dar 

prosseguimento no feito após devidamente intimada à fl. 256-v.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135055 Nr: 6829-15.2014.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Vistos.

Compulsando os autos, ante as alegações de fls. 569/571, intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a via 

original do contrato de fls. 549/551-v.

Após, remetam os autos conclusos para análise da petição de fls. 482/495 

e seguintes.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136028 Nr: 7585-24.2014.811.0037

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - 

OAB:SP/146176, Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP

 Processo nº: 7585-24.2014.811.0037 (Código 136028)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por COSTA & 

VIEIRA LTDA – em Recuperação Judicial, devidamente qualificado nos 

autos, aduzindo a existência de vicio na decisão de fls. 346/347.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente 

e na forma legal (certidão fl. 351), de modo que devem ser conhecidos.

Analisando os autos, verifico que a parte embargante fundamenta seus 

embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada 

em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em 

relação à decisão proferida.

Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, com 

reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência.

Senão, vejamos:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco 

para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim 

de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração 

Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fls. fls. 346/347, pelos 

seus próprios e suficientes fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136881 Nr: 8201-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES, CARMELITA MARIA CARDOSO 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVERTINO DE ALMEIDA, LENICE DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 

13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Processo nº: 8201-96.2014.811.0037 (Código 136881)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR 

C/C PERDAS E DANOS ajuizada por ANTONIO SOARES e CARMELITA 

MARIA CARDOSO SOARES em face de ANTONIO ALVERTINO DE 

ALMEIDA e LENICE DE ALMEIDA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 179/180, as partes informam o acordo entabulado e pugnam pela 

sua homologação e extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

179/180, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, oficie-se a Prefeitura Municipal desta Comarca, para que 

tome ciência do presente acordo, bem como para que providencie a 

subdivisão dos imóveis, conforme requerido pelas partes na cláusula 

sexta do presente acordo.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Custas processuais, se houver, pelas partes requeridas.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 139829 Nr: 10163-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI PRESTADORA DE SERVIOS 

AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB: MT 10661, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6218

 Processo nº 10163-57.2014.811.0037 (Código 139829)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

proposta por JOSÉ DIMA PAULINO em face de BANCO HSBS BANK 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 174, certidão comprovando que a parte requerente foi intimada via 

DJE para promover o andamento do feito, a qual quedou-se inerte.

À parte requerida foi intimada para manifestar sobre o abandono da causa 

pelo autor, a qual quedou-se inerte (fl. 177).

É o breve relato.
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 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 147388 Nr: 3203-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINETE DA ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH 

- OAB:MT 7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a busca do endereço da parte requerida através dos 

convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 149728 Nr: 4254-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Vistos.

Intime-se a parte executada para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 268/269, especialmente sobre o valor do 

saldo remanescente de R$ 19.126,24 (dezenove mil cento e vinte e seis 

reais e vinte e quatro centavos).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 150651 Nr: 4697-48.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA TEREZINHA DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887

 Processo nº: 4697-48.2015.811.0014 (Código 150651)

Vistos.

No caso dos autos, verifico que a produção de prova pericial foi pleiteada 

pela parte requerida, cabendo a esta, portanto, o pagamento dos 

honorários pericias.

Dispõe o artigo 95 do código de processo Civil que:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver 

indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a 

perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida 

por ambas as partes.”

Assim, considerando que a decisão de fl. 121 determinou a intimação do 

parte requerente para depósito dos honorários do expert, chamo o feito a 

ordem e determino a intimação da parte requerida para proceder com o 

pagamento da verba honorária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão da prova pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 150944 Nr: 4821-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAT, GTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:MT 8675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MENDES 

MARQUES - OAB:OAB/PR 33.171, TALITA MOURA BARRETO - 

OAB:19488-A-MT

 Processo nº 4821-31.2015.811.0037 (Código 150944)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line em nome das partes executadas 

no valor atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$ 19.029,78 

(dezenove mil vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 841 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Defiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

 Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

das partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel
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 Cod. Proc.: 151000 Nr: 4840-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GRANADO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - OAB:15409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4840-37.2015.811.0037 (Código 151000)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de maço de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 156606 Nr: 7462-89.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEYSON RUBIO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:SP 155574, 

HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:OAB/SP 150.060, WELSON GASPARINI 

JUNIOR - OAB:SP 116196

 Processo nº 7462-89.2015.811.0037 (Código 156606)

Vistos.

Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

do advogado habilitado.

Após, remetam os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 161601 Nr: 1091-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER ANTONIO DOMBROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1091-75.2016.811.0037 (Código 161601)

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem e determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda a conversão da presente ação para 

Cumprimento de Sentença.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das 

partes executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$2.254,80 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 

centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 162784 Nr: 1564-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. R. MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a busca do endereço de JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS 

(CPF nº 712.756.301-20), representante legal da empresa requerida, 

através dos convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 166929 Nr: 3649-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIR KAPPES BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a busca do endereço da parte executada através dos 

convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 169765 Nr: 5130-18.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO PRAEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A - UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 
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TEISCHMANN - OAB:16962

 Processo nº 5130-18.2016.811.0037 (Código 169765)

Vistos.

Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

dos advogados habilitados.

Após, remetam os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 173044 Nr: 6811-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON GUADAGNIN, EDYNELSON GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:

MT 19.369-O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.819, GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 Processo nº: 6811-23.2016.811.0037 (Código 173044)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ELTON 

GUADAGNIN e EDYNELSON GUADAGNIN em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 183/184, comprovante de pagamento, aduzindo que a parte 

executada efetuou o pagamento da condenação.

À fl. 187, manifestação da parte exequente pugnando pela expedição de 

alvará dos valores depositados e pugnando pela extinção do feito.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento integral da 

obrigação objeto desta demanda.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o alvará judicial eletrônico dos 

valores depositados à fls. 183/184, conforme os dados bancários de fl. 

187, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Após arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 175401 Nr: 8201-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTTI TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8201-28.2016.811.0037 (Código 175401)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

da parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da parte 

executada, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 176469 Nr: 8773-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELIAS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de fls. 120/121, intime-se a parte exequente 

para juntar o cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 206665 Nr: 2546-07.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO ROMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA, 

ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE MICHELE DIAS - 

OAB:OAB/MT 12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MONTE - 

OAB:159383, VERA CECÍLIA C. DE . FERREIRA MONTE - OAB:128.132

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a 

suspensão da ação de execução em apenso com relação ao imóvel objeto 

da matrícula nº 10.353 do CRI desta Comarca, bem como à penhora de 

combustível no endereço onde está estabelecida a sede da 

embargante.Proceda-se a citação dos embargados para, querendo, 

contestarem, no prazo legal, consignando-se que, não sendo contestado 

o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela embargante (Código de Processo Civil, artigo 344).Traslade-se cópia 

des ta  dec i são  aos  au tos  em apenso ,  cód igo  n º 

102513.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 238561 Nr: 302-37.2020.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANE PIRES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPE CASARIN PEIXOTO - 

OAB:22273/O-MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 302-37.2020.811.0037 (Código 238561)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento 

pelos embargantes das custas e honorários lhes importará em prejuízo 

próprio ou de sua família.

 Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 
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exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha alegado na exordial 

que não possui condições financeiras, denota-se que carece os autos de 

suporte probatório que evidencie tal condição, visto que intimado para 

juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, o 

embargante apresentou a carteira de trabalho e extrato bancário.

Ademais, da análise ao demonstrativo do imposto de renda do embargante 

ADEMIR, denota-se pela análise do extrato juntado que não é pessoa de 

parcos recursos, conforme anexo.

Desta forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira dos embargantes, não há como ser 

deferido tal requerimento.

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade 

econômica e financeira dos embargantes, não bastando para tanto a 

alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as 

custas processuais e despesas processuais.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No mais, determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156871 Nr: 7577-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JULIO ANTONOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

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

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 4286-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT, EMPÓRIO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, informar o endereço 

dos requeridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155762 Nr: 7101-72.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASSABURO YAMASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, LARA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 18817/O, RAQUEL DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Paulo do Nascimento 

Costa - OAB:13.707, Mariana Mendes Miranda de Britto - 

OAB:14.837/MS, MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

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

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116351 Nr: 6991-78.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA STINGHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE JESUS MARTINS, GILMAR 

ANTÔNIO DA SILVA, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA, MARLENE VILELA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERRIANI - 

OAB:138.133, ADRIANO JAMAL BATISTA - OAB:182.357, ALEXANDRE 

JAMAL BATISTA - OAB:138060, AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522, CARLA FERRIANI - OAB:141956, CARLOS ALBERTO 

FERRIANI - OAB:31459, CEMI ALVES DE JESUS - OAB:4264/O, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120250 Nr: 2724-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A, WILLIAN RUIZ DA SILVA - OAB:MT 25.599 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20

Nome do intimando:Requerente: Fundo de Investimento Em Direitos 

Creditórios Não-padronizados, CNPJ: 09263012000183, brasileiro(a), 

Endereço: Av. Paulista, 1.111, 2º Andar, Cidade: São Paulo-SP

Providência a ser adotada pela parte:dar andamento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 169-44.2010.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE DE SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA 

PESCINELLI - OAB:341440, ALISSÉIA LUCIANA DE SOUZA MUNHOZ - 

OAB:327478, ANDRÉIA ERNANDES MARTINS - OAB:229525, FLAVIO 

JOSÉ PEREIRA NETO - OAB:MT/11.780, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 15(quinze) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 69234 Nr: 1542-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, FÁBIO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 13884, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:OAB/MT 12.832, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 

23829, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ 

CARLOS CARCERES - OAB:26.822- B/ PR, MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:OAB/MT 9.456, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12.208-A, RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES 

CAMPOS - OAB:139.209, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:OAB/MT 18.099, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Impulsiono o presente feito com a finalidade de dar ciência às partes 

sobre data, hora e local da pericia, que ocorrerá na Av. Rubens de 

Mendonça, n° 1.856, Edifício Office Tower, Sala 1403 – 14° andar, Bosque 

da Saúde CEP 78.050-000, Cuiabá - MT, na data do dia 27/04/2020 as 

14h00min. Conforme documentos de p. 598.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203549 Nr: 1086-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANA PIRES DUARTE 

OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 1086-82.2018.811.0037, Protocolo 

203549, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203905 Nr: 1237-48.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MARCOS DA SILVA, LUCIANA BASSO 

OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 1237-48.2018.811.0037, Protocolo 

203905, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138258 Nr: 9174-51.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUQUÉZIA NUNES DE ALMEIDA, RONALDO 

ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

9174-51.2014.811.0037, Protocolo 138258, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154302 Nr: 6381-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANE PIRES 

DUARTE OTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

LUIS ANTONIO ORLANDI - OAB:RS/ 071807, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA SAVARIS 

BEE, para devolução dos autos nº 6381-08.2015.811.0037, Protocolo 

154302, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 305 Nr: 588-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15.726-MT, VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:22.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 2858 Nr: 831-28.1998.811.0037

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

 PARTE AUTORA: SOUZA NETO & SOUZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Vistos.

Considerando que decorreu o prazo de suspensão pleiteado à fl. 125, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 5320 Nr: 226-82.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO MURIEL - 

OAB:83931, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:SP/185.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO 

PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, Martim Afonso Xavier da Silveira 

Júnior - OAB:5095-A MT

 Processo nº 226-82.1998.811.0037 (Código 5320)

Vistos.

Primeiramente, determino a retificação do polo ativo da ação, dando-se as 

devidas alterações de praxe nos registros processuais, constando como 

parte exequente BANCO SISTEMA S/A.

Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo da 

intimação da parte executada de fl. 322.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6285 Nr: 9-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonides José Zatta, ZATTA E ZATTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:MT 3.448, JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - OAB:3777, 

JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome da parte executada em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do 

Código de Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizado o executado ou que 

sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento 

dos autos, independente de nova intimação, oportunidade em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6480 Nr: 196-47.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL DARCI DAMO, DARCI SILVA DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:3777

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 17733 Nr: 2565-09.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR, VJRS, JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE FIGUEIREDO 

BUENO HERINGER - OAB:5428-A/MT, MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 2565-09.2001.811.0037 (Código 17733)

Vistos.

Primeiramente, desentranhe-se a petição de fls. 302/304, vez que 

equivocadamente juntada nestes autos, e proceda-se à juntada nos autos 

corretos.

Sem prejuizo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

da parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da parte 

executada, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 18944 Nr: 476-76.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Von Heimburg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CARLOS 

ALBERTO VON HEIMBURG em face de ALCIDO NILSON, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 159/459-v, homologou-se acordo entabulado entre as partes, 

determinando a suspensão do feito até liquidação total da dívida.

Às fls. 554/559, a parte exequente informa que o executado adimpliu 

todas as parcelas do acordo.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Sem prejuízo, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

para que proceda a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 1.279 

referente a estes autos.

Ante a renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo.

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

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 19217 Nr: 960-91.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL-AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, HENNYNK FERNANDO PRATES - OAB:MT 

20967-O, WILLIAN ZANONI - OAB:PR/ 66404

 Ante o exposto, HOMOLOGO o ADITIVO DO ACORDO entabulado às fls. 

463/464, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão.Determino a suspensão do 

processo até 04/05/2020, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, 

todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, intimem-se as partes 

para informarem se o acordo foi integralmente cumprido.Após 

certifique-se e concluso para sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 

2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 21700 Nr: 3118-22.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DOS SANTOS LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EZILDO HENNERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 Vistos.

 Ante a juntada de cálculo atualizado da dívida, inclua-se a minuta de 

bloqueio em nome da parte executada.

Compulsando os autos, verifico que o autor pugna pela expedição de 

ofício aos Cartórios da Comarca. Todavia, o ônus de diligenciar perante 

todas as instituições cabe à parte exequente, motivo pelo qual indefiro o 

pedido de fl. 261-v, itens “3” e “4”.

Defiro o pedido de fl. 264-v, item “2”, portanto, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado e, não havendo patrono constituído, intime-o 

pessoalmente para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, livres e desembaraçados de ônus, sob as penas do artigo 774, 

V, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar os dados indispensáveis para inclusão do nome da parte 

executada no SPC/SERASA.

Intimem-se.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 24102 Nr: 952-80.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:OAB/MT 17.769-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, LENE 

ENGLER DA SILVA - OAB:OAB/MT20.093-O, MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Processo nº: 952-80.2003.811.0037 (Código 24102)

Vistos.

De início, cumpre registrar que a Central Nacional de Indisponibilidade de 

Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de 

Justiça, por meio do Provimento nº 39/2014, que promove a integração e 

intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da 

prestação jurisdicional.

No caso dos autos, a parte exequente informa que tentou todos os meios 

disponíveis para cobrança dos valores devidos, sem qualquer resultado 

efetivo.

Assim, a fim de resguardar o direito creditício do exequente na busca por 

bens passíveis de constrição em nome do devedor, DEFIRO o pedido de 

expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, 

para que seja realizada a busca de bens em nome do executado.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 6834 Nr: 284-85.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA, ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SCODRO LTDA, JARDELINO 

SCODRO, VIRGILIO SCODRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DIAS - 

OAB:11.200

 Processo nº 284-85.1998.811.0037 (Código 6834)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ANTONIO CARLOS 
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MANDU DA SILVA e MARIO CESAR CREMA em face de AGROPECUARIA 

SCODRO LTDA e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.

À fl. 581, certidão comprovando que a parte exequente foi intimada via 

DJE para requerer o que entender de direito, a qual quedou-se inerte.

À fl. 583-V, carta de intimação enviada a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, a qual quedou-se inerte (fl. 584).

Às fls. 591/591, certidão de publicação do edital e certidão informando que 

os exequentes foram devidamente intimados, porém não deram 

prosseguimento no feito.

À parte executada foi intimada para manifestar sobre o abandono da 

causa pelo autor, a qual quedou-se inerte (fl. 595).

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 27345 Nr: 98-52.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:31680/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 98-52.2004.8.11.0037 (Código 27345)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço da parte executada através dos 

convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 29075 Nr: 1421-92.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irondina Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA 

SILVA - OAB:5685/MT, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Andre Molossi - 

OAB:7592-B/MT

 Vistos.

 Em tempo, verifico que foi realizado a penhora online em nome da parte 

exequente por equívoco, de modo que determino a intimação da parte 

exequente para que informe os dados bancários para liberação dos 

valores.

Sem prejuízo, inclua-se a minuta de bloqueio em nome da parte executada, 

bem como cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 3204-80.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:MT/11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A, PATRICIA AZEVEDO DE MEDEIROS - OAB:14189

 Processo nº: 3204-80.2008.811.0037 (Código 55572)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

 Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 56969 Nr: 4670-12.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUAL MOTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, Paulo Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT, 

RODRIGO CORBUCI - OAB:MT 15.002/B

 Processo nº 4670-12.2008.811.0037 (Código 56969)

Vistos.

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso, conforme decisão de fl. 163.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 58508 Nr: 6160-69.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARINO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRANY GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:MG 30325, LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA - 

OAB:84983/MG, MARCOS GONÇALVES SILVA DE URU - OAB:MG 

79.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6160-69.2008.811.0037 (Código 58508)VistosDefiro o 

requerimento de penhora on line em nome da parte executada no valor 

atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$ 150.779,76 Deve ser 

consignado que o artigo 835 do CPC, declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a 
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penhora, a parte executada deverá ser intimada, nos termos do artigo 841 

do CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Defiro 

o pedido de fl. 157, item “b”, determino a expedição de ofício às 

Instituições denominadas “Fintechs”, na tentativa de localizar valores e 

créditos penhoráveis de titularidade do executado, tendo em vista que não 

estão incluídas no Sistema BacenJud.Defiro, ainda, o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD.Procedam-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome da 

parte executada, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Restando infrutífero o bloqueio de valores via Bacenjud, 

RenaJud e expedição de ofícios, defiro o pedido de suspensão, em 

consonância com o disposto no ART 921,III, §1º, do CPC,determino a 

suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição.Observadas às formalidades legais proceda-se 

com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria,levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente de que trata o §4º do referido ART., no prazo de 

15 dias.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 3249-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 

11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 123/130, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 66021 Nr: 5818-24.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO D. DE OLIVEIRA - ME, EDEVALDO 

DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:MT/14639, BRUNO NADAF GUSMÃO - OAB:, CARLOS ALBERTO 

REZENDE FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, CLEBER LEMES ALMECER 

- OAB:MT/11378, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:MT/9270, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, JONATHA 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15641, LEANDRO TAVARES BARROS 

- OAB:15327, LUCIANA BRANDÃO - OAB:, LUCIANO JOANUCCI MOTTI 

- OAB:, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT/14232, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5818-24.2009.811.0037 (Código 66021)Vistos.Defiro o 

requerimento de penhora on line em nome das partes executadas no valor 

atualizado da dívida, que perfaz o montante de R$ 118.299, Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser 

intimadas, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Defiro, 

ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de busca 

de bens através do sistema INFOJUD.Procedam-se às diligências a fim de 

se buscar eventuais bens em nome das partes executadas, utilizando-se 

o Sistema INFOJUD.Juntada aos autos cópia das declarações de imposto 

de renda das partes executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de 

justiça, devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.Em 

relação ao pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema 

ANOREG, verifica-se que para a utilização deste sistema é necessário o 

recolhimento de custas e o exequente não é beneficiário da justiça 

gratuita. Ademais, considerando-se qualquer pessoa pode ter acesso ao 

referido sistema CEI – ANOREG, bastando apenas cadastrar-se, poderá 

este providenciar a busca solicitada sem a intervenção do 

judiciário.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se Primavera do 

Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 67626 Nr: 7467-24.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ARI CARNEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU SURNIN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALMIR LUIS DE MORAIS - 

OAB:13127, JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - OAB:12.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ARI 

CARNEIRO MORAES em face de NICOLAU SURNIN RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 52, certidão comprovando que a parte exequente foi intimada via DJE 

para requerer o que entender de direito, a qual quedou-se inerte.

À fl. 53-V, carta de intimação enviada a parte autora no endereço que 

consta nos autos para dar prosseguimento ao feito, sendo devolvido o 

A.R com anotação de “Ñ. PROCURADO”.

Às fls. 58/59, certidão de publicação do edital e certidão informando que o 

requerente foi devidamente intimada, porém não deu prosseguimento no 

feito.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 106415 Nr: 5465-13.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEJ, ACERDPAL, LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5465-13.2011.811.0037 (Código 106415)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 2609-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BECKER MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:MT 13058, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, MANOEL 

DIÓZ SILVA NETO - OAB:MT 19337/O, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:MT 14144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 30419 Nr: 2673-33.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTFC, RTDS, GDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, EDESIO SOARES 

ARAUJO JUNIOR - OAB:MT 6.824, Flavio Araujo Lemes Ferreira - 

OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

27.914, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - 

OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome das partes executadas em razão deste processo, 

conforme disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 31036 Nr: 3293-45.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Cadore, CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3293-45.2004.811.0037 (Código 31036)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.127, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 31812 Nr: 51-44.2005.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARVALHO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO MASOTTI, CARLOS ESPANHA 

GONÇALVES, BRUNO SEGALA, NESTOR MASOTTI, ARTUR OSCAR 

BODSTEIN, EDUARDO CZUPROWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT-3.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 51-44.2005.811.0037 (Código 31812)

Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar efetividade a sentença de 

fls. 183/186.

Assim, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Sem prejuízo, ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 197, bem como 

considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos e, ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, 

remetam-se os autos ao referido setor competente para a cobrança das 

custas, dando-se baixa no sistema.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 668-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAAVVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 Vistos.

Ante a distribuição de Incidente de Desconsideração De Personalidade 

Jurídica em apenso (Código 236744), SUSPENDO o andamento do 

presente processo, com fundamento no artigo 134, §3º, do Código de 
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Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 33959 Nr: 2172-45.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLSAS BAG-SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA DE AMORIM E CIA. LTDA, 

FERNANDO CESAR BARBOSA OLIVEIRA BRITO, ANA MARIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:MT 14265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, Vera Lúcia Tarelho Szenczuk - OAB:7.952/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Não havendo manifestação, intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 35804 Nr: 3814-53.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 3814-53.2005.811.0037 (Código 35804)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$1.217.410,36 (um milhão duzentos e dezessete mil quatrocentos e dez 

reais e trinta e seis centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos nº 5629-02.2016.811.0037 

– Código 170808, em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, no valor de 

R$1.217.410,36 (um milhão duzentos e dezessete mil quatrocentos e dez 

reais e trinta e seis centavos).

Indefiro o pedido de item “b” da petição retro, tendo em vista que o ônus de 

trazer as informações cabe à parte exequente.

Por fim, frustradas as diligências, intimem-se os executados, na pessoa 

de seu advogado e, não havendo patrono constituído, intime-o 

pessoalmente para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, livres e desembaraçados de ônus, sob as penas do artigo 774, 

V, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 4708-29.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁDPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A

 Processo nº 4708-29.2005.811.0037 (Código 36781)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 346.

Expeça-se mandado de penhora de 10% (dez por cento) sobre a renda 

mensal do hotel, ora executado, nos termos da decisão de fl. 329.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro a expedição de ofício a Fazenda Pública Municipal 

para que forneça os demonstrativos do exercício da empresa executada 

nos anos de 2017 e 2018.

 Com as informações, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 36836 Nr: 4809-66.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 04 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 50635 Nr: 5923-69.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO XAVIER DE AZEVEDO, AMAURI JOÃO 

DE AZEVEDO, GILMAR PERES DE AZEVEDO, SELMA PERES DE 

AZEVEDO, OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5923-69.2007.8.11.0037 (Código 50635)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço das partes executadas através dos 

convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 50650 Nr: 5966-06.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos.

Postergo a análise da petição retro.

Procedam-se as intimações das partes pessoalmente para informar se o 

acordo foi integralmente cumprido.

Após, retornem conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 233136 Nr: 6037-85.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR MACHADO FERNANDES, ELICIMAR 

MACHADO FERNANDES HASHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6037-85.2019.811.0037 (Código 233136)

Vistos.

Defiro os pedidos de fl. 20 e determino a expedição de ofícios às 

concessionárias de água e energia, bem como às empresas de telefonia, 

a fim de buscar o endereço dos requeridos.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256 do Código de 

Processo Civil. Veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 233137 Nr: 6038-70.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR MACHADO FERNANDES, ELICIMAR 

MACHADO FERNANDES HASHIMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6038-70.2019.811.0037 (Código 233136)

Vistos.

Defiro os pedidos de fl. 21 e determino a expedição de ofícios às 

concessionárias de água e energia, bem como às empresas de telefonia, 

a fim de buscar o endereço dos requeridos.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256 do Código de 

Processo Civil. Veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 235474 Nr: 7024-24.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLSAS BAG-SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA OLIVEIRA AMORIM, RICARDO 

FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:MT 14265, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:MT 12504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE 

JURIDICA ajuizada por BOLSAS BAG-SUL LTDA em face de RICARDO 

FERREIRA DE AMORIM e ÂNGELA MARIA OLIVEIRA AMORIM, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 26, a parte autora pugnou pela desistência e extinção do feito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte autora informa o desinteresse 

no prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais, se houverem, pela parte autora.

Sem honorários, visto que não se formou o contraditório.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 236744 Nr: 7576-86.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BASSON DELL'AGLIO - 

ESPÓLIO, CELIA REGINA BALZER DELL'AGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, EMERSON 

ALVES DE FREITAS - OAB:27583/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a suspensão do processo em apenso (Código 32438) nos 

termos do artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil.

Cite-se o sócio para manifestar-se e requerer as provas cabíveis, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 237251 Nr: 7802-91.2019.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, desentranhe-se os documentos de fls. 33/798 dos autos, 

pois tratam-se de cópias dos processos em apensos aos presentes 

embargos, sendo necessária a juntada somente de documentos 

relevantes à solução da lide.

Sem prejuízo, para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios 

da justiça gratuita do embargante, intime-se por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 239726 Nr: 821-12.2020.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEURI CLEBER CARNEIRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita do embargante, intime-se por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 227329 Nr: 3372-96.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3372-96.2019.8.11.0037 (Código 227329)

Vistos.

Proceda-se a busca do endereço das parte requerida através dos 

convênios do TJMT.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 178163 Nr: 9671-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SONEMANN FEIJÓ, CLEUSA 

TEREZINHA ZATTI, VALDECI GARCIA FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, TAILOR HENRIQUE DE SOUZA - OAB:21.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, LUIZA CAPPELLARO - OAB:OAB/MT 20.864-A

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no fls. 

117/121, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.Custas e honorários 

advocatícios nos termos do acordo.Sem prejuizo, considerando a 

resposta do oficio de fl. 139, determino que seja oficiado ao Banco do 

Brasil para que transfira os valores bloqueados à Conta Única do TJMT. 

Com a efetiva transferência, oficie-se o gestor da Conta Única do TJMT 

para que vincule os referidos valores a este processo.Ante a renúncia do 

prazo recursal, expeça-se o alvará judicial eletrônico dos valores 

bloqueados, em favor do da parte executada CLAUDIR, nos termos do 

artigo 450 da CNGC Judicial, após arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de est i lo.Publ ique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 179766 Nr: 10471-25.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DIAS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 10471-25.2016.811.0037 (Código 179766)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.
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Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

das partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 193848 Nr: 5679-91.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por JOSÉ ANTÔNIO 

MENGATO NETO em face de IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos em apenso (Código 136115), verifico que foi 

convertida a Ação de Execução de Coisa Incerta em Quantia Certa, 

conforme decisão de fls. 104/105, bem como houve a renovação do ato 

citatório do executado.

Deste modo, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

superveniente do objeto, eis que o embargante já opôs novamente 

Embargos à Execução (Código 237251).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 175116 Nr: 8058-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. DE SOUZA RIBEIRO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 

MT, MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - OAB:MT/20189 - A, 

MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART - OAB:20191/A, NAYRA 

MARTINS VILALBA - OAB:14047, PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA 

- OAB:MT 22436

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve a nomeação do perito judicial, o 

qual apresentou a proposta na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) 

(fl. 130/131).

Às fls. 135/136, a parte requerida discorda acerca da proposta 

apresentada pelo perito, pugnando pela redução dos honorários periciais 

para uma quantia proporcional com o trabalho a ser realizado.

Intimado o perito para informar a possibilidade de redução da verba 

honoraria, este manteve o valor anteriormente arbitrado.

Ato contínuo, considerando o valor dos honorários apresentados às fls. 

130/131, entendo que o valor mostra-se desarrazoado.

Deste modo, em respeito à proporcionalidade e razoabilidade dos atos, 

pode o juízo, de ofício, fixar o valor que entende devido, considerando a 

complexidade e duração do procedimento, bem como a qualificação e 

expertise do profissional nomeado. Assim, entendo que o valor arbitrado 

mostra-se excessivo, motivo pelo qual fixo como horários periciais a 

quantia de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), nos exatos termos da 

decisão de fl. 115.

Neste sentido, cita-se jurisprudência:

 E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O arbitramento dos honorários 

periciais, deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, 

razoabilidade e modicidade, sob pena de onerar em demasia o processo 

executivo, tornando-o mais dispendioso do que o próprio valor discutido. 

No particular, considerando a complexidade da perícia, duração do serviço 

prestado, o prestígio e confiança que o profissional nomeado desperta no 

juízo que o nomeia, de forma a remunerar com dignidade o trabalho 

exercido, e a possibilidade de parcelamento do montante fixado, é de se 

manter o valor arbitrado na origem. (TJ-MS - AI: 14035548420198120000 

MS 1403554-84.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira 

Hanson, Data de Julgamento: 17/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 20/05/2019)

Assim, intime-se o perito nomeado para tomar conhecimento desta decisão 

e, no prazo de 10 (dez) dias, informar se tem interesse no prosseguimento 

do ato pelo valor arbitrado por este juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 175119 Nr: 8059-24.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉSIO VERONÉZE, IVANETE IVONE VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889 MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830 MT

 Vistos.

Sobre o laudo complementar de fls. 222/229, manifestem-se as partes, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 158562 Nr: 8383-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMMES E HAMMES LTDA, ELTON MANOEL 

HAMMES, CECILIA MARIA MAYER HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 
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executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 159969 Nr: 405-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B/ MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Vistos.

Intime-se a parte executada para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 337/338, especialmente sobre o valor do 

saldo remanescente de R$ 1.851,56 (hum mil oitocentos e cinquenta e um 

reais e cinquenta e seis centavos).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 155614 Nr: 7038-47.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA ROSSAROLLA BANDO, PAULO 

MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12406-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 Processo nº 7038-47.2015.811.0037 (Código 155614)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por PAULO 

MASSONORE BANDO alegando, em síntese, erro material na decisão de fl. 

135, vez que referiu-se ao bem como adjudicado, desconhecendo essa 

informação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de erro material a decisão objurgada.

 Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na decisão de fl. 

135, fazendo constar:

“(...) Defiro o pedido de fl. 134. Intime-se a parte executada para indicar a 

exata localização do bem penhorado à fl. 67, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. (...)”

No mais, permanecem inalterados os demais termos da decisão.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 138724 Nr: 9497-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAVDC-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDC, DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B

 Processo nº 9497-56.2014.811.0037 (Código 138724)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 260 e, em consequência, a penhora e 

avaliação do imóvel registrado no CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, 

sob a matrícula nº 25.008, bem como a intimação dos credores 

preferenciais, se existentes, para que se manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 139758 Nr: 10125-45.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO DE FRANÇA SILVA, ELIZETE 

VIEIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10125-45.2014.811.0037 (Código 139758)

Vistos.

Considerando que as partes executadas foram citadas por edital, 

intime-se a Defensoria Pública acerca da penhora realizada (fls. 148/149) 

para tomar ciência e querendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome das partes executadas em razão deste processo, 

no valor de R$38.976,81 (trinta e oito mil novecentos e setenta e seis reais 

e oitenta e um centavos), em razão deste processo, conforme disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Realizadas as diligências, remetam os autos conclusos para análise da 

petição retro.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 140252 Nr: 10369-71.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON SIVIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - 

OAB:22.115, JOELIO ROSA DE MORAES - OAB:18464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS F. 
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RODRIGUES - OAB:11065-A

 Processo nº 10369-71.2014.811.0037 (Código 140252)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida manifesta interesse na 

tentativa de conciliação com a parte autora.

Assim, intime-se a parte autora para manifestar se possui interesse na 

audiência de conciliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 147383 Nr: 3200-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE 

GALBIERI CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3200-96.2015.811.0037 (Código 147383)

Vistos.

Cumpra-se o despacho de fl. 124, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 122263 Nr: 4791-64.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº: 4791.64.2013.811.0037 (Código 122263)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte 

executada, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$278.823,57 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e vinte e três reais 

e cinquenta e sete centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, quanto ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóvel desta Comarca, indefiro, tendo em vista que o ônus de 

diligenciar perante todas as instituições cabe à parte autora.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 6484-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCILANDIA MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MATIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:24334/GO, HELDER MONTEIRO COSTA - OAB:GO-24.340, 

LEONARDO LAGO DO NASCIMENTO - OAB:25014/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6484-83.2013.811.0037 (Código 123917)Vistos.Da análise 

dos autos, verifico que houve a tentativa de intimação da parte executada 

acerca da penhora realizada nestes autos, no mesmo endereço onde foi 

realizada a citação (fl. 28). Contudo, esta restou inexitosa, retornando o 

Aviso de Recebimento com a informação “mudou-se”.Com efeito, é dever 

das partes informar as eventuais mudanças de endereço em que possam 

receber intimações, como extensão do dever de boa-fé, nos termos do 

artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputando-se 

válida a intimação pessoal enviada ao endereço que consta nos 

autos.Ainda, complementando o preceptivo, dispõe o artigo 841, §§ 2ª e 

4ª, do Código de Processo Civil que: “Art. 841. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.§ 

2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.§ 4º Considera-se 

realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver 

mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 274No caso em apreço, ante ausência 

de comunicação pelo executado de sua mudança de endereço, defiro o 

pedido de fl. 117/120, declarando válida a intimação de fl. 100.Sem 

prejuízo, proceda-se a intimação do cônjuge do executado e do credor 

fiduciário indicado para que tomem ciência da penhora efetivada nestes 

autos, nos termos dos artigos 799, I, e 842 do Código de Processo 

Civil.Outrossim, expeçam-se os ofícios, conforme requerido à fl. 96-v, item 

“3”, para que conste nos autos indicados pelo exequente a penhora do 

imóvel de matrícula 14.446 do CRI desta Comarca nestes autos, bem como 

o interesse do requerente em levar o bem a hasta 

pública.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 125187 Nr: 7762-22.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA MB LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO NICOLINO - OAB:12900, Paula 

Vanessa Damaren Santos - OAB:24958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugna pela análise 

do pedido de fl. 148, de expedição de ofício autorizando o Cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Nova Ubiratã/MT a proceder o registro da penhora 

do imóvel, com aplicação de multa para o caso de descumprimento.

Contudo, referido pedido já foi analisado à fl. 149, oportunidade que 

determinou a prévia inclusão no polo passivo e citação dos interveniente 

garantidores.

 Assim, proceda-se a retificação do polo passivo da ação, dando-se as 

devidas alterações de praxe nos registros processuais, com a inclusão 

dos executados WERNI ADOLFO DREYER e NOELY KREBS DREYER.

Após, proceda-se a citação dos executados, no endereço indicado à fl. 

150.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 126365 Nr: 8927-07.2013.811.0037

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

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDC, VDD, DD&CL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 892707.2013.811.0037 (Código 126365)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome das 

partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128192 Nr: 1127-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BECKER MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 69672 Nr: 1980-39.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU SURNIN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CARNEIRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:217166, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se ao juízo deprecado para que informe sobre o regular 

cumprimento do ato deprecado à fl. 59.

 Com a vinda das informações, intime-se a parte embargante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 109680 Nr: 53-67.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. GOULART - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 53-67.2012.811.0037 (Código 109680)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da parte 

executada, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 115811 Nr: 6393-27.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão de fl. 220 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2.020. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117380 Nr: 8054-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO JOÃO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OTÁVIO LUZ - OAB:PR 

37.519, ANDREA HARTMANN - OAB:PR/ 58.729, DANIELA SAAD TATIT 

- OAB:PR 39.388, JANE DIAS MASCARENHAS PEREIRA - OAB:PR 

41.649, MARGARIDA CARMO TAVEIRA - OAB:12.255, MARIANA 

CALDAS DALLA VECCHIA - OAB:PR 44.112, ODACYR CARLOS 

PRIGOL - OAB:PR 14.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 123.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens descritos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117562 Nr: 8240-64.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODDCL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDCECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 8140-64.2012.811.0037 (Código 117562)

Vistos.

Permaneçam os autos SUSPENSOS até o julgamento dos autos em apenso 

(Código 227329).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 117595 Nr: 8273-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ANTONIO GUADAGNIN, VANDERLEI 

JOSÉ GUADAGNIN, FRANCISCA BARBOZA GUADAGNIN, ODETE PUTTON 

GUADAGNIN, VOLMIR GUADAGNIN, ARNILDO GUADAGNIN, CLARICE 

CANZI GUADAGNIN, JANETE PUTTON GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Daniela Isbrecht - OAB: 

25.907/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, concedendo-lhe o prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 118205 Nr: 553-02.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILIA CAMPOS BORDÃO, DA SILVA & 

CAMPOS BORDÃO DA SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:MT 11.378, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, ILDO 

DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, indefiro os pedidos constantes às fls. 93/95 (bloqueio 

dos cartões de crédito, suspensão da habilitação e passaporte dos 

executados).Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes sejam de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 119421 Nr: 1826-16.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA - ME, MARCOS VEZINTAINER, MARCIEL VEZINTAINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, MARILSON MENDES 

RIBEIRO - OAB:16108/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO TÊXTIL MATO GROSSO LTDA, aduzindo, em síntese, a 

existência de erro material na decisão de fl. 152.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de erro material a decisão.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar o erro material na decisão de fl. 

152, fazendo constar:

“Compulsando os autos, verifico que a parte requerida pugna pelas cópias 

de todos os contratos celebrados entre as partes desde a abertura do 

crédito em meados de 2009, bem como os extratos de movimentação 

bancária da conta da parte requerida INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL 

MATO GROSSO LTDA de todo o período.”

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 152, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Primavera do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2019.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 1381-61.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DO CARMO CABRAL, SIMONE GALBIERI 

CABRAL, LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR 

14352, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B

 Processo nº 1381-61.2014.811.0037 (Código 128472)VistosCom efeito, 

inviável a revisão de cédulas que foram objeto de acordo entabulado entre 

as partes, sem que antes seja este desconstituído pela via processual 

adequada, ainda mais não havendo qualquer vício alegado e demonstrado 

na referida transação, configurando-se ato jurídico perfeito e 

acabado.DECLARO SANEADO O PROCESSO.Fixo como pontos 

controvertidos:•Se houve pagamento, parcial ou integral, das cédulas 

discutidas mediante entrega de produto a requerida;•Se juros e encargos 

aplicados nas cédulas estão de acordo com os parâmetros legais;• Se o 

débito cobrado pela requerida mostra-se legítimo. Ainda, compulsando os 

autos, verifico que não houve a análise do pedido de fls. 1.021/1.023, 

razão pela qual chamo o feito à ordem e passo a análise do pleito.No que 

se refere ao pedido de inversão do ônus da prova com base no artigo 6º 

do CDC, verifico que as partes autoras pretendem a revisão de diversas 

CCR, sendo estas emitidas para custeio agrícola, conforme os 

requerentes informam na inicial.Desta feita, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão de fl. 1.019 na íntegra, por seus 

próprios e suficientes fundamentos.Destarte, defiro o pedido e determino 

que a parte requerida exiba, no prazo de 20 dias, todos os instrumentos 

de créditos (e extratos que originaram ou que tenham relação com as 

CPR’s 045/12 e 048/12, que se encontrem em seu poder.Outrossim, 

quanto ao pedido de declaração de nulidade da decisão que deferiu a 

inclusão de LUIS CARLOS SAVINSKI no polo ativo da ação, verifico que a 

parte requerida fundamenta seu pedido com matéria que, na verdade, 

deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua 

irresignação em relação à decisão proferida, razão pela qual indefiro o 

pedidodefiro o pedido e nomeio como perito judicial JAIME SIMÃO 

CARNEIRO, Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar 

data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474, CPC)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 131582 Nr: 4054-27.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F DO N DOS SANTOS - ME, FLAVIA DO 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4054-27.2014.811.0037 (Código 131582)

Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome 

das partes executadas, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda das partes 

executadas, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 6316-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE V. EVANGELISTA - OAB:MT/14.961-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por GUIMARÃES 

AGRICOLA LTDA em face de ALCEU ROGGIA e ELAINE SATORI ROGGIA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 124/125, as partes realizaram composição amigável nestes autos e 

pugnaram pela homologação do acordo e a suspensão do feito até o 

pagamento integral da dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado às fls. 124/125, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão.

Sem prejuízo, proceda-se a intimação da parte exequente, para no prazo 

de 5 (cinco) dias, informar os dados bancários para expedição de alvará.

Determino a suspensão do processo até 30/08/2020, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem se o acordo foi 

integralmente cumprido.

Após, certifique-se e concluso para sentença.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135012 Nr: 6789-33.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV, C&VL, HRCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8987-B, Murilo Heitor Rezende Pereira - OAB:OAB-MT 

25.674-O

 Vistos.

Ciente da interposição de Agravo de Instrumento.

Aguarde-se o julgamento do referido recurso.

Às providências

 Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2019.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 72509 Nr: 4831-51.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Império Minerações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, EMÍLIO DIVINO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fls. 97/104, intime-se pessoalmente a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o andamento 

do feito consistente na constituição de novo patrono.

 Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136115 Nr: 7658-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO MENGATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 112/113.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a petição 

de fls. 110/111, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177660 Nr: 9426-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

 PARTE AUTORA: MOACIR LUIZ PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO LUIZ PRIMON - OAB:PR 

70581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20

Nome do intimando:Requerente: Moacir Luiz Primon, Cpf: 43041809915, 

Rg: 12/R-948.070 SSP SC Filiação: Joao Primon e Nunciata Contine Primon, 

data de nascimento: 25/06/1960, brasileiro(a), natural de Caibi-SC, 

casado(a), servidor público, Endereço: R. Jaco Vagner, 38, Bairro: Centro 

Leste, Cidade: Primavera do Leste-MT

Providência a ser adotada pela parte:dar andamento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163792 Nr: 2120-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON ANTONIO PASQUALETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA CAROLINE CONRADO 

PASQUALETTO - OAB:PR/ 53.068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre as informações de fls. 

47/49, requerendo o que entenderem de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 157554 Nr: 7890-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEI APARECIDA DUARTE, LUÍS PIRES 

DUARTE, DUARTE & CIA LTDA - ME, ADEMIR JOSE OTTONELLI, ELIANE 

PIRES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7890-71.2015.811.0037 (Código 157554)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as partes executadas encontram-se 

devidamente citadas (fls. 103 e 119).

Deste modo, antes de analisar o pedido de fls. 122/124, intime-se a parte 

exequente para juntar o cálculo atualizado da dívida, em 10 (dez) dias.

Após, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 114630 Nr: 5128-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA ROSA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, EDMILSON KOJI MOTODA - OAB:18733-A-MT, GABRIEL 

ADORNO LOPES - OAB:14.308-MT, PATRICIA MAYUMI NISHI - 

OAB:228.160/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.726-MT, TENILLE 

PEREIRA FONTES - OAB:11260

 Processo nº: 5128-87.2012.811.0037 (Código 114630)

Vistos.

Considerando que as partes justificam o desinteresse na realização da 

audiência, defiro o pedido de fls. 146 e determino o cancelamento da 

audiência designada à fl. 143.

Sem prejuízo, retornem os autos conclusos para prolação da sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de março de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137399 Nr: 8589-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA RONDONÓPOLIS/MT, MARCOS ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Airton Ketzer, THIAGO LEONARDO 

MILANESI KETZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:OAB-MT 7039- B, PATRICIA MEIRELLES WIECZORECK - 

OAB:OAB-MT 6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6671 Nr: 203-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, JOSÉ 

ROBERTO TERUEL, FABIANO COSTA TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Aparecida Pérez 

Herédia - OAB:4.762-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 15(quinze) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6285 Nr: 9-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonides José Zatta, ZATTA E ZATTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS MANDU DA 

SILVA - OAB:2.360-MT, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - 

OAB:MT 3.448, JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - OAB:3777, 

JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

da parte autora para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 67988 Nr: 339-16.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI MACHADO DE JESUS, CONSTROLUZ 

COM. MAT. LTDA, CONTRAFO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES 

ELETROMECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAÚJO - 

OAB:MT 13.068, VANESSA APARECIDA VIEIRA - OAB:MT 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5751/MT, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT/13613, CARLOS JORGE FERREIRA - OAB:, GIULIANI ROSA DE 

SOUZA YAMASAKI - OAB:MS/11.357, KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20350/O, 

SABRINA QUEIROZ MONNEY ROTUNNO - OAB:MS/7.748, SILZOMAR F. 

DE MENDONÇA JR. - OAB:MS/4.287, TAKECHI IUASSE - 

OAB:MT/8.113-A, VINÍCIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 476-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ SEVERO - 

OAB:MT/27461

 Certifico que a diligência COTADA do Oficial de Justiça foi encaminhada 

para pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53890 Nr: 1602-54.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELE GALEANO GIMENE, FLORINDA NUNES REZENDE 

GIMENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SMANIOTTO ZEFERINO, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, ZEFERINO E CIA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, GLAUCO DE 

GÓES GUITTI - OAB:MT/10.320-B, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - 

OAB:MT 8.623

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de 

fls.1.014/1.020, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze)dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 4201-34.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GHENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILIO REGINATO, SUZANA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATILIO REGINATO, Cpf: 14406853049, 

Rg: 901.7908279, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: ITNIMAÇÃO DA PARTE EXCUTADA para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente 

atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de 

Processo Civil,

Despacho/Decisão: Processo nº 4201-34.2006.811.0037 (Código 41755) 

Vistos.Compulsando os autos, verifico o executado ATILIO foi citado por 

edital e representado pela Defensoria Pública, tornando-se desnecessária 

a intimação do curador especial em fase de cumprimento de 

sentença.Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADOR 

ESPECIAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. PRELIMINAR 

CONTRARRECURSAL: A decisão recorrida não se caracteriza como 

despacho de mero expediente, com cunho simplesmente ordinatório, mas 

reveste-se de cunho decisório. MÉRITO: Tratando-se de parte citada por 

edital e representada pela Defensoria Pública, deverá também ocorreu a 

intimação do devedor por edital para cumprimento da sentença, nos 

termos do artigo 513, § 2º, IV do COC. Decisão reformada. REJEITARAM A 

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70080287147, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 11/04/2019).Deste modo, intime-se o executado nos 

termos do artigo 513, §2º, IV, do Código de Processo Civil.Sem prejuízo, 

proceda-se a busca do endereço da parte executada SUZANA através 

dos convênios do TJMT.Inclua-se a minuta de pedido de informações.Sem 

prejuízo, expeça-se ofício às concessionárias de água e energia, bem 

como às empresas de telefonia, para que preste informações quanto ao 

atual endereço da parte executada.Realizadas as diligências, intime-se a 

parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 09 de março de 2020

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 35858 Nr: 3880-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIRO FREITAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFORTE COMÉRCIO E TRANSPORTE 

LTDA, ANÉSIO RIETH, AVELYNO NETO SILVA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacinto Cáceres - 

OAB:OAB-MT 25.063

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado 

pelo JADIRO FREITAS - EPP em face de NUTRIFORTE COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA e OUTROS, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 264/265, as partes realizaram composição amigável e o acordo foi 

homologado (fl. 266), determinando-se a suspensão dos autos até o 

cumprimento total da obrigação.

À fls. 275/278, a parte exequente informa o descumprimento do acordo e 

pugna pelo prosseguimento do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.
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Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso.

Assim, defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros das partes 

executadas, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$297.839,59 (duzentos e noventa e sete mil oitocentos e trinta e nove 

reais e cinquenta e nove centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor 

indicado na execução.

Realizado o bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36543 Nr: 4461-48.2005.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINHO JOSÉ PASSINATO, DOMINGOS 

AVELINO CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36704 Nr: 4663-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RUELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AUGUSTO DOS PASSOS PEREIRA, 

LICIANE STACHELSKI SAUGO, ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA, ITAÚ 

SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, 

FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a advogada DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB/MT 11.660 

para, no prazo de 15 dias, juntar procuração nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33265 Nr: 1462-25.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES, JOSIANE 

GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2775 Nr: 2107-60.1999.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Bacaltchuk - 

OAB:4.404-A, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2107-60.1999.811.0037, Protocolo 2775, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 44-96.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ANDRADE, Alaide Thomé 

de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA KLIMIUK, 

para devolução dos autos nº 44-96.1998.811.0037, Protocolo 3394, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119139 Nr: 1525-69.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE SOARES 

MATARAN, para devolução dos autos nº 1525-69.2013.811.0037, 

Protocolo 119139, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005127-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA OAB - 011.795.171-48 

(REPRESENTANTE)

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005127-41.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): D. R. D. S. REPRESENTANTE: GIOVANA ROSPIERSKI DE SENA 

REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora informa o 

descumprimento da decisão que deferiu a tutela pleiteada, tendo em vista 

que a parte requerida vem negando atendimento com fonoaudiólogo a 

requerente (ID nº 26364505). Assim, considerando que a existência de 

expressa prescrição médica (ID nº 23352186), intime-se a parte requerida 

para cumprir com a decisão de ID nº 24647855, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, fornecendo ou custeando o tratamento fonoaudiólogo a 

autora, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a ser revertida em favor da parte autora até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora 

quanto ao decurso do prazo da intimação de ID nº 29026615. Após, 

remetam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005642-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (REQUERIDO)

 

1005642-76.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação Primavera do Leste/MT, 10 de março de 

2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, 

"a".

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005233-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE OAB - MT20985/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE MELO (REQUERIDO)

JACINTO BARBOSA MEIRELES (REQUERIDO)

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005233-03.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

REQUERIDO: AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP, 

JACINTO BARBOSA MEIRELES, CRISTIANO ALVES DE MELO Vistos. 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo este despacho como mandado. 

Verificada que esta precatória não esta instruída com os documentos 

necessários e comprovantes de pagamentos das custas e diligências, ou 

comprovação do deferimento da justiça gratuita, intime-se para 

regularização e devido preenchimento de tais requisitos. Após, 

devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Promovam-se as 

diligências necessárias, inclusive, se necessário, fora do expediente 

forense e em plantão judicial. Independentemente de nova conclusão: a) 

Após o cumprimento ou resultado negativo da diligência, devolvam-se os 

autos à origem com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo; b) Constatando que o ato deva ser praticado 

em outra comarca, diante do caráter itinerante, remeta-se a deprecata, 

oficiando-se a origem e anotando-se. Comunique-se à Comarca 

Deprecante, prestando as informações. Via digitalmente assinada da 

decisão e devidamente instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de setembro de 2019. - 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005392-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ STREB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005386-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO DAVID FAUSTINO FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005626-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FELIZ TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005619-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005387-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005388-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FARIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS RIALTO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005624-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO AQUINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005368-15.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR GOMES FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005371-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CATINGUEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005369-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONAS RODRIGO BATISTA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005389-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005649-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005370-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005618-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA REGINA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LEAL DOS SANTOS OAB - MT23077/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005403-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005528-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (AUTOR(A))

M. F. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

R. P. N. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005528-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. C. (AUTOR(A))

M. F. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

R. P. N. (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005412-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005623-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA REGINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Laudo Pericial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 101791 Nr: 8575-54.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÁCIO COSTA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:, THIAGO BARROS SILVA - PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O Provimento n. 13/2013-CGJ, que trata de execuções fiscais de baixo 

valor, determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de importe inferior ao 

equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPFMT– art. 1º.

Em consulta ao sítio eletrônico da SEFAZ, verifica-se que no mês de 

janeiro de 2018 o valor da UPF/MT corresponde ao de R$ 128,24 (cento e 

vinte e oito reais e vinte e quatro centavos).

Assim, considerando as normativas acima mencionadas, temos que as 

execuções fiscais em que se executam créditos no valor atualizado de até 

R$ 1.923,60 (mil novecentos e vinte e três reais e sessenta centavos) 

devem ser arquivadas, sem baixa na distribuição.

Na hipótese, executa-se valor que autoriza/determina o arquivamento 

provisório do presente feito, nos moldes do provimento em comento.

Oportuno registrar que o arquivamento em questão não significa extinção, 

nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida ou obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado, assim como o desarquivamento dependerá da supressão da 

falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a 

termo a execução – Provimento n. 13/2013-CGJ, §§ 1º e 2º do artigo 1º.

Ante o exposto, em cumprimento ao disposto no Provimento n. 

13/2013-CGJ, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente feito, sem 

baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que a remessa dos autos e seu retorno do arquivo não estarão 

sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da 

sucumbência.

Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 223188 Nr: 1421-67.2019.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIERRE MARRET, PIERRE MARRET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1421-67.2019.811.0037 (Código 223188)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por PIERRE MARRET e 

PIERRE MARRET em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial, em síntese, que houve a citação da parte executada por 

edital no processo de execução fiscal em apenso, sem antes terem sido 

realizadas todas tentativas de citação.

 Assim, pugna pela nulidade de citação por edital, visto que demais meios 

para localização da parte executada não teriam sido esgotados.

Às fls. 09/11, a parte embargada se manifestou, pugnando pela validade 

da citação da parte executada e o indeferimento dos pedidos iniciais.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por PIERRE MARRET e 

PIERRE MARRET, em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL/MT 

insurgindo-se contra a citação por edital realizada.

No caso dos autos, a manifestação de fls. 04/06 é no sentido de que a 

citação por edital seria nula, já que não teriam se esgotados todos os 

meios de localização.

Destarte, verifico a nulidade da citação por edital, vez que a parte 

executada foi devidamente citada, conforme AR de fl. 29-v dos autos de 

código 41140.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes embargos, com base no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para reconhecer a nulidade da citação por edital realizada à fl. 12 

nos autos de código 41140.

Sem custas e honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta para a execução em 

apenso, prosseguindo-se a execução.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 25 de novembro de 2019.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101791 Nr: 8575-54.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÁCIO COSTA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE OTTONELLI WOLFF - 

OAB:17269, RENATA CARRETO - OAB:MT 18.929-A, ROSECLER 

SZADKOSKI - OAB:, THIAGO BARROS SILVA - PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8575-54.2010.811.0037 (Código 101791)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT em face de JÁCIO COSTA BRITO, na qual a parte exequente 

informa o pagamento integral do débito executado e, assim, requer a 

extinção do feito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, inclusive honorários advocatícios, conforme 

informado pela parte exequente à fl. 39.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios, visto 

que já foram pagos administrativamente.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 121605 Nr: 4115-19.2013.811.0037

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADELTO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, MARINA 

BORGES REIS - OAB:MT 20248, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 122647 Nr: 5189-11.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEROBA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5189-11.2013.811.0037 (Código 122647)

Vistos.

Considerando a impossibilidade de visualizar a mídia do CD de fl. 66, 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 134387 Nr: 6287-94.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6287-94.2014.811.0037 (Código 134387)

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que o substabelecimento de fl. 77 teve como 

finalidade apenas a realização de audiência, de modo que determino a 

exclusão do Advogado Álvaro Carvalho dos Santos do sistema e capa do 

processo, devendo ser cadastrado o Advogado Fábio Alves Castro 

Menezes, conforme procuração de fl. 13.

Após, intime-se a parte requerente para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 168181 Nr: 4324-80.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISIS TRINDADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, nos termos do 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, com 

renda mensal a ser calculada pelo INSS, devido a partir da data do 

requerimento administrativo (12/11/2015 – fl. 21), observada a eventual 

prescrição quinquenal.Correção monetária e juros moratórios conforme 

versão mais atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Segundo 

dispõe a Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora 

nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 8º, §1º, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de est i lo .Publ ique-se.  In t imem-se . 

Registre-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020.Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 170295 Nr: 5356-23.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIANO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5356-23.2016.811.0037 (Código 170295)

Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 
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333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 170919 Nr: 5660-22.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA DIVINA ROMEIRO MORAES, PAULO CEZAR 

ROMEIRO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

pensão por morte, nos termos do art. 74, II, da Lei n. 8.213/91, com renda 

mensal a ser calculada pelo INSS, devido a partir da data do requerimento 

administrativo (07/08/2015 – fl. 46), observada a eventual prescrição 

quinquenal.Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, § 

1º, da Lei n. 8.620/93.Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 06 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 177667 Nr: 9433-75.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONÁRIA DE FRANÇA CANDIDDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 178510 Nr: 9866-79.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MADALENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122681 Nr: 5223-83.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BISPO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHÃES - 

OAB:MT/ 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Patrono do autor Dr. 

Marcelo Ventura da Silva Magalhães, OAB/MT 21.412, do decurso de 

suspensão do determinado em fls. 90, bem como para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101031 Nr: 629-94.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIZA LUIZA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 101710 Nr: 1145-17.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 186 de 995



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANGELO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 90/91, manifestem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de março de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103216 Nr: 8922-87.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR SOUZA DE OLIVEIRA, Filiação: 

Evani Luiza de Oliveira e Ademar Jose de Oliveira, data de nascimento: 

04/08/1979, brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, solteiro(a), aux. de 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Deixo de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios, visto que já 

foram pagos administrativamente.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de junho de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106646 Nr: 5715-46.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO PICOLOTO, 

CAMP COMERCIAL DE PNEUS LTDA, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMP COMERCIAL DE PNEUS LTDA, 

CNPJ: 08201148000287, atualmente em local incerto e não sabido 

LUCIANO PICOLOTO, Cpf: 01806420902, Rg: 5741516, Filiação: Ana Maria 

Picoloto e José Picoloto Neto, data de nascimento: 09/06/1976, 

brasileiro(a), natural de Cornélio Procópio-PR, casado(a), técnico agrícola, 

Telefone 9995-7179, atualmente em local incerto e não sabido MILTON 

ELIAS JUNIOR, Cpf: 35633085191, Rg: 138318, Filiação: Nilza Pereira Elias 

e Milton Elias, data de nascimento: 13/03/1965, brasileiro(a), natural de 

Três Lagoas-MS, casado(a), engenheiro agrônomo, Telefone 3498-1234 e 

atualmente em local incerto e não sabido DOUGLAS RANIERI MILANESI, 

Cpf: 01541122160, Rg: 14424592, Filiação: Leonida Roth Milanesi, data de 

nascimento: 18/07/1986, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 3498-4606. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49258 Nr: 4642-78.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALERIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO VALERIANO DE OLIVEIRA, Cpf: 

12834025134, Rg: 755.551, Filiação: Maria Nazaré e Antonio Valeriano 

Pimenta, brasileiro(a), natural de Aparecida do Taboado-MS, casado(a), 

lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº 4642-78.2007.811.0037 (Código 

49258)Vistos.Defiro o requerimento de penhora on-line.Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Sem 

prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do Sistema RENAJUD.Procedam-se 

às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos registrados em 

nome da parte executada, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD.Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

novembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49428 Nr: 4750-10.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMIVANY L. DOS P. DALLABRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TELMIVANY L. DOS P. DALLABRIDA, 

Cpf: 24192678187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Deixo de 

condenar o executado em honorários advocatícios, o qual já foi pago 

administrativamente, conforme consta no Demonstrativo Financeiro juntado 

à fl. 86/89.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes 

e ao desbloqueio de contas.Após certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de 

novembro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163488 Nr: 1947-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECINO JOSÉ DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU VALENTIN PEREIRA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:MT/ 14024, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:MT 14.040, MADALENA BATISTA - OAB:MT 20837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARISTEU VALENTIN PEREIRA, Cpf: 

46010335000, Rg: 9.035.697.201, Filiação: Doracinda Valentim Pereira e 

Dulcino Prudente Pereira, data de nascimento: 26/09/1966, brasileiro(a), 

natural de Porto Alegre-RS, divorciado(a), madeireiro/motorista, 

comerciante, Telefone 6634971832. atualmente em local incerto e não 

sabido

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

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

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

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 1947-39.2016.811.0037 (Código 

163488)Vistos.Defiro o pedido retro, cite-se o requerido Aristeu Valentin 

Pereira, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere 

realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código 

de Processo Civil.Após, em caso de inércia do requerido no prazo previsto 

no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte requerente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de 

dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127807 Nr: 760-64.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR CARDOSO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR CARDOSO DA COSTA, 

Cpf: 02261302150, Rg: 1971878-0, Filiação: Marilda Cardoso da Costa e 

Ivo Lino de Souza, data de nascimento: 02/07/1990, brasileiro(a), natural 

de Mundo Novo-GO, solteiro(a), mecanico, Telefone 9637-8557. 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 760-64.2014.811.0037 (Código 

127807)Vistos.Cite-se a parte executada, via edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos do 

artigo 8º, inciso IV, da lei 6.830/80.Após, em caso de inércia do executado 

no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos à parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127981 Nr: 923-44.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UNIVERSAL COMPONENTES 

HIDRÁULICOS LTDA - ME, CNPJ: 08533368000127. atualmente em local 

incerto e não sabido

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

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

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

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 923-44.2014.811.0037 (Código 

127981)Vistos.Proceda-se a busca do endereço da parte executada, 

através dos convênios do TJMT.Inclua-se a minuta de pedido de 

informações.Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço 

proceda-se a tentativa de citação.Resultando negativas as diligências, 
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cite-se a parte executada, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 

que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte 

executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 14 de agosto de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 1357-72.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU DE OLIVEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZAQUEU DE OLIVEIRA REIS, Cpf: 

33200912120, Rg: 1899023-1, Filiação: Clarinda dos Reis e João Batista de 

Oliveira, data de nascimento: 14/10/1963, brasileiro(a), casado(a), piloto, 

Telefone 3498-3085. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pela parte executada.Deixo de 

condenar a parte executada em honorários advocatícios, visto que já 

foram pagos administrativamente.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de junho de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito em Substituição

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69428 Nr: 1736-13.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA AGRO-MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIANA AGRO-MERCANTIL LTDA, CNPJ: 

82417973000357. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº: 1736-13.2010.811.0037 (Código 

69428)Vistos.Cumpra-se a decisão retro, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Intimem-se.Primavera do Leste/MT, 25 de novembro de 

2019.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69540 Nr: 1847-94.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NERY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no 

valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da data do ajuizamento 

da ação (15/03/2010 – fl. 08), observada a eventual prescrição 

quinquenal.Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 8°, 

§1º, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do 

Leste/MT, 06 de março de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 118357 Nr: 709-87.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Francisco Marcheti, ALAIR SILVANA 

GONÇALVES, GONÇALVES E MARCHETI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº: 709-87.2013.811.0037 (Código 118357)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de GONÇALVES E MARCHETI LTDA, ALAIR 

SILVANA GONÇALVES e CLAUDIO FRANCISCO MARCHETI, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 67 a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.
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 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pela parte executada, conforme informado pela exequente à fl. 

67.

 Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das 

custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas 

necessárias.

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

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 118562 Nr: 923-78.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAL, AAL, RAAL, ADRIANA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, ante o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de março 

de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121044 Nr: 3539-26.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA DOS SANTOS BEDNARSKI, 

METALPRIMA LTDA-ME, ANDRE PAULO FATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): METALPRIMA LTDA-ME, CNPJ: 

03759895000130, Inscrição Estadual: 131948423, atualmente em local 

incerto e não sabido ANDRE PAULO FATH, Cpf: 65211421191, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LEILA DOS 

SANTOS BEDNARSKI, Cpf: 72599855004, Rg: 6039765869, Filiação: Maria 

Marques e Silverio Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 

22/03/1962, natural de Pameira das Missões-RS, casado(a), doméstica. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código 

de Processo Civil.Custas processuais pela executada MELTALPRIMA 

LTDA – ME, citada à fl. 14-v.Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 

(mil reais), a serem pagos pelo executado em favor do advogado público, 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de março 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113290 Nr: 3647-89.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE FATIMA DE CARVALHO BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 1- Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos, ante o requerido às fls.108 e verso, INTIMANDO o 

Patrono do requerente, acima qualificado, para proceder o cumprimento de 

fls. 108 e verso, a fim de instruir os autos supra.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004973-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA (REU)

LOURIVAL RODRIGUES COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004973-91.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA, LOURIVAL RODRIGUES COSTA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA e 

LOURIVAL RODRIGUES COSTA, pugnando pela condenação dos 

requeridos nas sanções civis/administrativas relacionadas no artigo 12, 

incisos II e III, da Lei nº 8.429/92. Devidamente notificados, apenas o 

requerido ALEXANDRO apresentou defesa prévia (id n. 19751065). É o 

breve relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pela suposta prática de 

atos de improbidade em face dos requeridos supramencionados. Quanto a 

preliminar arguida pela defesa, não há prova de que a empresa citada agiu 

de má-fé, tampouco que tenha agido em conjunto com os requeridos, 

conforme mencionado na petição inicial, de modo que afasto a preliminar 

de chamamento ao processo. Assim, considerando que a inicial obedeceu 

sua forma, tendo os requeridos apresentado defesa prévia, nos termos do 
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art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/92, enseja-se o recebimento da petição inicial, 

permitindo assim uma investigação mais aprofundada dos fatos ora 

ventilados e oportunizando às partes a comprovação de suas alegações 

sob o crivo do contraditório. Importa salientar que não é requisito para o 

recebimento e processamento da ação civil pública de improbidade 

administrativa a certeza da prática de qualquer ato ímprobo, pois se assim 

fosse, a lei não teria falado em "indícios suficientes", mas em "prova 

inequívoca”. Ainda sobre o assunto, consigno que no caso das ações de 

improbidade administrativa, incide o princípio do “in dubio pro societate”, 

pelo qual se recomenda que somente ações claramente infundadas devem 

ser previamente afastadas, bastando para o seu recebimento a presença 

de meros indícios, o que ocorreu no caso dos autos. Ante o exposto, 

presentes indícios da prática de irregularidades no âmbito administrativo, e 

não se constatando a manifesta improcedência das pretensões ou mesmo 

a inadequação da via eleita, RECEBO A INICIAL, determinando a citação 

dos requeridos para apresentação de contestação, no prazo legal. Com a 

resposta, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. A 

demanda observará o rito comum (Lei nº 8.429/92, artigo 17, caput). 

Citem-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001933-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERES & CIA LTDA - ME (REU)

CESAR AUGUSTO BASTOS (REU)

MARLENE FERREIRA LUZ (REU)

UEDES BUENO NERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001933-04.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

CESAR AUGUSTO BASTOS, NERES & CIA LTDA - ME, UEDES BUENO 

NERES, MARLENE FERREIRA LUZ Vistos. Trata-se de AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E 

RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO, COM PEDIDO LIMINAR ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CÉSAR AUGUSTO BASTOS, NERES E CIA LTDA. – ME, UEDES BUENO 

NERES e MARLENE FERREIRA LUZ, devidamente qualificados nos autos. 

Devidamente notificados, os requeridos apresentaram defesa nos id`s n. 

95655553 e 9648134. É o breve relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

pela suposta prática de atos de improbidade em face dos requeridos 

supramencionados. Assim, considerando que a inicial obedeceu sua 

forma, tendo os requeridos apresentado defesa prévia, nos termos do art. 

17, §7º, da Lei n. 8.429/92, enseja-se o recebimento da petição inicial, 

permitindo assim uma investigação mais aprofundada dos fatos ora 

ventilados e oportunizando às partes a comprovação de suas alegações 

sob o crivo do contraditório. Importa salientar que não é requisito para o 

recebimento e processamento da ação civil pública de improbidade 

administrativa a certeza da prática de qualquer ato ímprobo, pois se assim 

fosse, a lei não teria falado em "indícios suficientes", mas em "prova 

inequívoca”. Ainda sobre o assunto, consigno que no caso das ações de 

improbidade administrativa, incide o princípio do “in dubio pro societate”, 

pelo qual se recomenda que somente ações claramente infundadas devem 

ser previamente afastadas, bastando para o seu recebimento a presença 

de meros indícios, o que ocorreu no caso dos autos. Ante o exposto, 

presentes indícios da prática de irregularidades no âmbito administrativo, e 

não se constatando a manifesta improcedência das pretensões ou mesmo 

a inadequação da via eleita, RECEBO A INICIAL, determinando a citação 

dos requeridos para apresentação de contestação, no prazo legal. Com a 

resposta, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. A 

demanda observará o rito comum (Lei nº 8.429/92, artigo 17, caput). 

Citem-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N A COMERCIO DE PLASTICOS RECICLAVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001300-85.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ROBERTO SILVA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNA PAULA LANDIM 

DA SILVA FLESCH POLO PASSIVO: N A COMERCIO DE PLASTICOS 

RECICLAVEIS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 24/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA OAB - MT26984/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001236-75.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA PAULINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c pedido liminar pleiteada por 

ROSANGELA PAULINO em face de ENERGISA MATO GROSSO 

-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados na petição inicial, em 

que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional 

consistente na exclusão da restrição ao crédito. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em razão da restrição no valor de 

R$116,10(cento e dezesseis reais e dez centavos) referente ao contrato 

n°0007194361201812. Sustenta que o débito provem do inadimplemento 

da fatura com vencimento em 10/01/2019, pertencente à unidade 

consumidora n°6/1055715-5, localizado na rua Principal, n°1028, próximo a 

Igreja Católica, cidade de Chapada dos Guimarães/MT. Assevera que não 

possui vínculo contratual com a requerida e tampouco imóvel na cidade de 

Chapada dos Guimarães/MT e que reside nesta comarca de Primavera do 

Leste/MT aproximadamente 10(dez) anos. Vieram os seguintes 

documentos: Extrato da restrição ao Crédito (id. n°29944369); Fatura de 

Energia Elétrica (id. n°29946367) e demais documentos indispensáveis 

para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. É o relato. 

Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou da restrição ao crédito no 

valor de R$116,10(cento e dezesseis reais e dez centavos) vinculado ao 

contrato n°0007194361201812 e com vencimento em 10/01/2019. Pondera 

a parte requerente que a restrição é ilegal, pois não possui imóvel na 

cidade de Chapada dos Guimarães/MT e reside na cidade de Primavera do 

Leste/MT aproximadamente 10(dez) anos. Nestes termos, ao menos em 

juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à inexistência do 

débito cobrado, que será melhor analisado após respeitada os princípios 

do contraditório e ampla defesa. Considerando que a parte requerente não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 191 de 995



possui outras negativações salvo o débito discutido nestes autos, deve 

ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a 

exclusão da negativação não traz prejuízos para a requerida. A 

probabilidade do direito e o perigo da demora é patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo a imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de qualquer crédito. Diante disso, o deferimento 

da liminar é medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças 

podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da 

ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência 

de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

exclusão da restrição ao crédito em nome da parte requerente 

ROSANGELA PAULINO, portadora do CPF 766.808.351-00, referente ao 

contrato n°0007194361201812, no valor de R$116,10(cento e dezesseis 

reais e dez centavos), do órgão de cadastro de inadimplentes(SERASA), 

devendo ser providenciada a exclusão da negativação pela Secretaria 

Judiciária através do sistema SerasaJud. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 24/06/2020, às 09h00min, 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Serve a presente decisão de carta de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente no órgão de 

cadastro de inadimplente respectivo. Primavera do Leste-MT, 09 de março 

de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria acerca da Certidão lançada sob n. 30067936 

(designação de audiência de conciliação para o dia 23/06/20, às 9h20min). 

Primavera do Leste-MT, 10/03/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012540-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA CONCEICAO SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar 

respectivos dados bancários para cabal cumprimento da sentença 

lançada sob n. 20382798, possibilitando, assim, a expedição de Alvará 

Eletrônico. Primavera do Leste-MT, 10/03/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011150-20.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar 

respectivos dados bancários, para cabal cumprimento da sentença 

lançada nos autos sob n. 20383864, possibilitando, assim, a expedição de 

Alvará Eletrônico. Primavera do Leste-MT, 10/03/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011182-25.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar 

respectivos dados bancários, para cabal cumprimento da sentença 

lançada nos autos sob n. 20383846, possibilitando, assim, a expedição de 

Alvará Eletrônico. Primavera do Leste-MT, 10/03/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012557-61.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA CAROLINA DE SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias indicar 

respectivos dados bancários, para cabal cumprimento da sentença 

lançada nos autos sob n. 21440262, possibilitando, assim, a expedição de 

Alvará Eletrônico. Primavera do Leste-MT, 10/03/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005243-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ELIAS BERTONI TERENCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PIMENTA LOPES OAB - MG182668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento Intimo o advogado da parte requerente para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar dados bancários necessários para 

expedição do respectivo alvará, na conformidade da decisão lançada sob 

Id n. 28058696. Primavera do Leste-MT., 10/03/2020. Divanei Pereira da 

Silva Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007636-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007623-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DA SILVA GUARIN (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007637-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIO CASSIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007635-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SERLEY DAL OLMO E SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001200-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR DA SILVA CABRAL (EXECUTADO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007634-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FREIRE PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DOS REIS MATOS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007633-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007617-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISON SOUZA DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003803-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANNIEL ADAN FERNANDES DIAS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-97.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA LIMA DE PAIVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVANDRA MARIANO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007620-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA FARIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007618-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SALINAS KANIESKI (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA REGINA MESSIAS DA FONSECA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007622-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA SANTIAGO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007616-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNI CAROLINE RIBEIRO ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte reclamante para manifestar sobre o atual endereço da parte 

reclamada no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001317-24.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:BRUNO CESAR 

FIGUEIREDO MAMUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ 

BOMFIM, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS, BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS, CARLOS CESAR MAMUS POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 29/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006544-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

LEIDIMAR NERIS ALVES OAB - MT27508/O (ADVOGADO(A))

VALERIA LIMA LEITE FIRME OAB - MT27509/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VALDEMAR DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 12 de Novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006567-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUTO PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ GONCALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 11/02/2020 

Hora: 08:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 13 de Novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JOSE NUNES MOREIRA OAB - SP177768 (ADVOGADO(A))
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Processo n.º 1000158-17.2018.8.11.0037 Reclamante: Fernanda Castelini 

Antunes Beraldi & CIA LTDA EPP Reclamado: Edvaldo Souza Santos 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte 

requerente que é credora da parte Requerida no importe de R$ 1.139,70 

(um mil, cento e trinta e nove reais e setenta centavos), referente a 

compra de produtos efetivada, conforme documentos acostados à inicial, 

estando este débito em aberto até a propositura da ação. Denota-se que a 

parte requerida, mesmo sendo devidamente citada em 29.05.2019, ID 

21116604, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

05.08.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há um débito que se encontra sem 

pagamento. Desta forma, reconheço a dívida principal em cobrança no 

valor de R$ 1.139,70 (um mil, cento e trinta e nove reais e setenta 

centavos). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a 

dívida inadimplida no importe de R$ 1.139,70 (um mil, cento e trinta e nove 

reais e setenta centavos), referente as notas anexadas na inicial, e por 

consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte requerente tal 

valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 1% a.m. 

desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005912-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO OAB - MT24236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005912-03.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DOMINGOS RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, Defiro o 

pedido retro. Intime-se a parte autora, na pessoa de sua advogada, para 

que se manifeste acerca do pagamento do acordo efetuado no dia 

03/02/2020, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquive-se definitivamente os autos. Primavera do Leste – 

MT, 10 de março de 2020 Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001324-16.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:PAULO 

SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: VANDERLEI DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005870-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID CEZAR JOSE DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005870-51.2019.8.11.0037. AUTOR(A): JOAO FERREIRA LEITE REU: 

DAVID CEZAR JOSE DA CRUZ Vistos. Recebo os documentos 

comprobatórios anexos à manifestação de Id. 30001967. Proceda a 

Secretaria a retificação da autuação do processo, substituindo o polo 

ativo De cujus cadastrado pela sua inventariante LEILIANE MARTINS DOS 

SANTOS (CPF 043.422.551-70), devidamente comprovada pela Decisão 

do processo 100630-47.2020.8.11.0037 trazida a esses autos em Id. 

30020555. Defiro o pedido de suspensão dos prazos do processo, 

manifestada por ambas as partes durante a Audiência de Conciliação (Id. 

30012142), pelo período de 30 (trinta) dias. Após, torne-me conclusos 

para deliberações. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001325-98.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:PAULO 

SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: VANDERLEI DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-83.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001326-83.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:PAULO 

SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA 

POLO PASSIVO: VANDERLEI DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004817-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA MANSKE KRIESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004817-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ENIO ZANATTA EXECUTADO: 

MONICA CRISTINA MANSKE KRIESE Vistos, Chamo o feito à ordem em 

relação a decisão proferida no evento n°24313900 e DETERMINO a 

expedição de ofício a ser cumprido junto ao Setor de Pagamento do Órgão 

Empregador da Executada (Câmara Municipal de Vereadores de Primavera 

do Leste/MT) e não Prefeitura Municipal de Primavera do Leste/MT, 

conforme havia determinado, cujo valor atualizado, até 26 de setembro de 

2019, do crédito exequendo corresponde R$694,79(seiscentos e noventa 

e quatro reis e setenta e nove centavos). No mais, cumpra-se na integra 

os demais termos da decisão do id.24313900. Primavera do Leste/MT, 10 

de março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006424-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMYLA CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006424-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LUDMYLA CAETANO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cite-se a Fazenda 

Pública para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 910 do CPC). Opostos os embargos e constatada sua 

tempestividade, intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE PARA QUE 

APRESENTE, NO PRAZO DE 10 DIAS, AS CERTIDÕES ORIGINAIS NA 

SECRETARIA, que deve retê-las e certificar nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso para deliberações. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003704-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DE ARAUJO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003704-46.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA IZABEL DE ARAUJO 

OLIVEIRA EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

em que as partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, 

com o objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004634-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUIS PEREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004634-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROGERIO LUIS PEREZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de 

processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, em que as 

partes foram intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o 

objetivo de apurar o valor líquido da condenação. Atento a enorme 

quantidade de processos que se encontram nesta mesma fase 

processual (cerca de 300 processos), e que eventual bloqueio para cada 

perícia irá onerar demasiadamente o ente público, ENTENDO PERTINENTE 

OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PARA QUE APRESENTE 

O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 

40 (QUARENTA) DIAS. Apresentado o valor liquidado, intime-se a parte 

autora para que se manifeste, no prazo de 40 dias, devendo apresentar, 

no caso de discordar do valor apurado, seus próprios cálculos para 

deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem apresentação da 

liquidação, concluso para bloqueio de verbas públicas para o custeio dos 

honorários periciais. INTIME-SE AS PARTES. Cumpra-se, servindo o 

presente de mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 10 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004194-68.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NOEMIA DIVINA DE OLIVEIRA OAB - 568.538.821-72 (REPRESENTANTE)

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1004194-68.2019.8.11.0037. REPRESENTANTE: NOEMIA DIVINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT Vistos, 

Deixo de designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a 

Fazenda Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos 

termos do seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite(m)

-se o(s) requerido(s) dos termos da ação, na pessoa do representante 

legal (artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, 

querendo, apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na 

exordial (artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação 

venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a 

parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique(m)-se ao(s) réu(s) que deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha(m) para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 10 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011053-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCICLEY DE SOUZA GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011053-83.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCICLEY DE SOUZA GOES 

EXECUTADO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos, Intime-se a devedora, para cumprir 

a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, 

523 e § 1º). Decorrido o prazo sem o pagamento, venham conclusos para 

deliberações. Serve a presente decisão como carta/mandado de 

intimação, conforme dados constantes da petição inicial e planilha de 

débito. Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002334-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002334-66.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A. EXECUTADO: NATALIE FERREIRA LIMA. Vistos, Considerando que a 

parte executada/requerente comprovou sua hipossuficiência mediante a 

juntada da CTPS no evento n°18737012, DEFIRO a suspensão do 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 142257 Nr: 816-63.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUSA - OAB:14059, 

MARIANA CALVA CARUCCIO - OAB:19412, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA R.MONTHANHER BRESCOVICI - OAB:MT 7366

 Código 142257

Vistos,

Não se verifica que a resposta à acusação ofertada pelo acusado, às fls. 

203/212, evidencie qualquer das causas ensejadoras de absolvição 

sumária, elencadas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para 12 de maio 

de 2020, às 15horas, nos moldes dos artigos 399, 400 e 401 do Código de 

Processo Penal.

Intime-se o denunciado para que compareça à audiência acompanhado de 

testemunhas que entender necessário no limite legal ou requeira suas 

intimações no prazo de 10 (dez) dias anterior à data designada, devendo 

estar acompanhado de advogado

Requisite-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

notifique-se o seu representante da audiência supra.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 4 de março de 2020.

Eviner Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 201919 Nr: 109-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUANA VIEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARTINS CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 201919

Vistos,

 Versam os presentes autos sobre Procedimento Criminal para apuração 

de eventual prática do delito tipificado no artigo 139 do Código Penal, 

envolvendo como autora do fato Edna Martins Cristina dos Santos.

O delito em questão é de natureza privada, exigindo a queixa crime para 

que o suposto autor dos fatos seja processado, bem como sua atuação 

durante todo o processo, mantendo endereço atualizado e comparecendo 

nos atos processuais.

Ocorre que, a querelante é assistida pela Defensoria Pública e mudou de 

endereço sem informar o novo local em que poderia ser localizada, não 

podendo, por essa razão, ser intimada da audiência preliminar.

A Defensoria Pública pugnou pela localização do endereço da assistida 

pelos Sistemas Conveniados do Tribunal de Justiça, no entanto, entendo 

que tal pedido deve ser indeferido, posto que é de interesse e obrigação 

da querelante manter seu endereço devidamente atualizado.

Sua desídia demonstra que não tem mais interesse no processo, bem 

como permite o reconhecimento da perempção, nos moldes do art. 60 do 

CPP.

Diante disto, com suporte nos dispositivos e explanações supra, 

considero perempta a ação penal e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA 

AUTORA DOS FATOS EDNA MARTINS CRISTINA DOS SANTOS, com 

fulcro no art. 107, inciso IV do Código Penal.

Determino o arquivamento dos autos com as baixas necessárias.

 Primavera do Leste/MT, 4 de março de 2020.

 Eviner Valério

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131982 Nr: 4383-39.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203285 Nr: 950-85.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONCIO CORREIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O 

CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS, APRESENTADO 

PELA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 30 DIAS.

HAVENDO DISCORDÂNCIA, APRESENTE SEUS PRÓPRIOS CÁLCULOS/ 

MANIFESTAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-79.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ISABELLA MONTORO GUNSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001184-79.2020.8.11.0037. AUTOR: CLARA ISABELLA MONTORO 

GUNSCH REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Trata-se da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada por CLARA ISABELLA MONTORO 

GUNSCH CRUZ em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., ambas qualificadas na petição inicial, pelos fatos e 

fundamentos narrados. Dos Fatos. Alega a Reclamante, na petição inicial, 

que é proprietária da Unidade Consumidora de n°6/2689982-3 e que o 

consumo médio em sua residência no período de cinco meses varia entre 

30 e 50 KW/h, uma vez que a referida unidade se trata de um imóvel rural 

utilizado apenas para repousos noturnos. Afirma que no mês de janeiro de 

2019 observou que a fatura não condizia com o seu consumo médio, haja 

visto que o seu consumo aumentou de 30 KW/h para 395 KW/h. Ao 

procurar a empresa requerida para saber informações acerca dos 365 

KW/h consumidos a mais, fora coagida a assinar um termo de Confissão 

de Dívida, para que não houvesse o corte da energia elétrica. Argumenta, 

ainda, que a concessionária não disponibiliza funcionários para efetuar a 

medição da unidade consumidora, e nos meses em que esta não é 

realizada, a requerida lança valores incompatíveis com o consumo da 

requerente. Aponta, que ao entrar em contato com concessionária, esta 

confessou que estavam calculando o seu consumo por média, ofertando 

para a autora que efetuasse a leitura através do próprio aplicativo, 

afirmando que aceitariam a leitura, no entanto, a requerida continuou 

sofrendo os mesmos transtornos. Diante dos fatos, foi solicitado vistoria e 

o laudo sobre o seu padrão, ficando constado no Laudo de nº 

0005813/2019, que não havia irregularidades na unidade consumidora. 

Relata que efetuou a reclamação FA nº 51.008.001-19-0002009, onde 

ficou acordado que requerida realizaria a retificação das faturas cobradas 

erroneamente, no entanto, a concessionária deixou de cumprir com o 

acordado. Declara que, ao ir ao banco tentar buscar um financiamento, 

para comprar um veículo para trabalhar, descobriu que seu nome estava 

negativado pela requerida. Aduz que o valor cobrado é exorbitante, sendo 

ilegal a inclusão de seu nome no cadastro dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Alega a Requerente, por fim, que tem sofrido ameaças de corte de 

seu fornecimento de energia. Vieram os seguintes documentos: faturas 

dos meses questionados (id. n°29866868); Termo de Confissão de Dívida 

(id n° 29866867); Laudo do Padrão da energia (id n° 29866871); 

Comprovação de Consumo da Requerente (id. n° 29866869); espelho FA 

n° 51-008.001.19.0002009 (id n° 29866924). Decido. Inicialmente, para a 

concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a 

Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 302. 

Analisando as faturas da unidade consumidora n°6/2689982-3, percebo 

que o valor do consumo é alto se compararmos a média do consumo da 

requerente nos meses anteriores, posto que há a probabilidade do direito 

de que a fatura cobrada possa ser equivocada, levando-se em conta a 

média de consumo da requerente. Ademais, nas circunstâncias, a 

inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito bem 

como a eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

decorrência do inadimplemento das faturas supracitadas, caracterizam 

forma de coerção, com vistas ao pagamento das dívidas pelo consumidor, 

sem o devido processo legal. O E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul também se manifestou em casos semelhantes, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROIBIÇÃO DE CORTE 

E NEGATIVAÇÃO. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS. A teor do artigo 300 do CPC em vigor, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Conforme o decidido, os "documentos acostados pela parte autora à inicial 

são suficientes para conferir plausibilidade aos argumentos expostos, 

uma vez que comprovada que a quantia cobrada no mês de abril é o dobro 

do valor da fatura anterior (fls. 31/32)". Ou seja, ao menos em juízo de 

cognição sumária, há probabilidade do direito à inexistência do débito 

cobrado no valor de R$ 1.226,60, com vencimento em 20/04/2016, 

correspondente ao consumo de 1.628 kw/mês de energia elétrica, bem 

como verifica-se a presença do perigo de dano resultante da suspensão 

do fornecimento de um serviço essencial e da inscrição do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos de crédito. As alegações da 

concessionária/agravante de que pode ter ocorrido a "mudança no hábito 

de uso de energia elétrica do agravado, ou problema interno na instalação 

do cliente que ocasionou o aumento", são questões que devem ser melhor 

esclarecidas durante a instrução do feito, devendo ser mantido o 

fornecimento de energia e a proibição de negativação do nome da parte 

autora, enquanto é discutido em juízo o aludido débito. Precedentes do 

TJ/RS. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 

0341719-20.2016.8.21.7000; Gravataí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 15/12/2016; DJERS 10/02/2017). (g.n). Assim, 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode 

eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo 

ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência, nos 

seguintes termos: a) Determino que a requerida NÃO suspenda o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 6/2689982-3, em 

decorrência das faturas em aberto referentes aos meses de: julho de 

2019, no valor de R$ 557,58 (quinhentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos); agosto de 2019, no valor de R$ 306,63 

(trezentos e seis reais e sessenta e três centavos); setembro de 2019 no 

valor de R$ 383,79 (trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove 
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centavos) e janeiro de 2020 no valor de R$ 190,57(cento e noventa reais 

e cinquenta e sete centavos, sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$10.000,00(dez mil reais); b) 

Acaso já tenha havido o corte em decorrência das faturas questionadas, 

determino a religação, no prazo de 5 horas, sob pena de multa de R$ 

200,00 (duzentos reais) por hora até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais); c) Determino a imediata retirada do nome da parte requerente 

CLARA ISABELLA MONTORO GUNSCH CRUZ, inscrita no CPF n. 

034.136.941-11, dos órgãos de proteção ao crédito, referentes às faturas 

nos valores de R$ 306,36 (trezentos e seis reais e sessenta e três 

centavos) e R$ 383,79 (trezentos e oitenta e três reais e setenta e nove 

centavos) devendo ser providenciada a exclusão da negativação pela 

Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício. Primavera do Leste-MT, 9 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007108-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007108-08.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIANA DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado 

entre MARIANA DA SILVA BARBOSA e UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

noticiado nos autos em ID. n° 30074070. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê o pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 

parcela única, mediante depósito na conta informada pela reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 10 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007106-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSOEL RODRIGUES DE DEUS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MB AUTO CAR LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007106-38.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JAKSOEL RODRIGUES DE 

DEUS JUNIOR REQUERIDO: MB AUTO CAR LTDA Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado 

entre JAKSOEL RODRIGUES DE DEUS JUNIOR e MB AUTO CAR LTDA, 

noticiado nos autos em ID. n° 30074065. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê o pagamento do montante de R$ 840,00 (oitocentos e 

quarenta reais), em parcela duas parcelas de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), mediante depósito na conta informada pelo reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 10 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CILLINEU NUNES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000593-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CILLINEU NUNES DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 3.016,18 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância 

com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005678-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA LIMA CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005678-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCILENE MARIA LIMA 

CABRAL EXECUTADO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 6.482,71 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s) e pediu para 

abater o débito consistente no pedido contraposto. Os reclamados, 

instados, apresentaram planilha de débito correspondente à condenação 

no pedido contraposto, no valor atualizado de R$ 747,16 (...). Desta forma, 

a extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se, de imediato, alvará à 

reclamada (pedido contraposto), no valor exato de R$ 747,16 (...), 

conforme dados informados no id. 29756860. Expeça-se de imediato o (s) 

alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde 

que este tenha procuração com poderes especiais para receber e dar 

quitação), com acréscimos, do saldo remanescente (dados indicados no 

id. 29456964) Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010700-77.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010700-77.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: JUSCILENE ALVES DA SILVA Vistos, Trata-se de Ação 

de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante desconto de proventos no valor de R$ 534.19 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA DA SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002210-83.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CARLA REGINA DA SILVA 

MACEDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se de Ação 

de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 7.155,23 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012024-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012024-05.2015.8.11.0037. EXECUTADA: PARECIS CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - EPP EXEQUENTE: ADVOGADOS DA PARTE BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de honorários de sucumbência de sentença na 

qual houve o adimplemento da obrigação, conforme eventos dos autos, em 

especial a penhora mediante bloqueio bacenjud no valor de R$ 6.070,29 

(...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A devedora, 

intimada, não impugnou a penhora, conforme certificado nos autos e/ou 

manifestou concordância com o bloqueio a título de pagamento. O credor 

indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção 

do presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da 

dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará aos advogados credores, 

conforme pleiteado no id. 28982208. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006200-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006200-19.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DIMAS DINARTE BEMME 

EXECUTADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 16.090,60 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta 

judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) 

alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002393-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CARVALHO PALOMEQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002393-20.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LARISSA CARVALHO 

PALOMEQUE EXECUTADO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual houve o 

adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 

5.487,68 (...) a titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial 

única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). 

Desta forma, a extinção do presente feito e o seu consequente 

arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-19.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000994-19.2020.8.11.0037. TESTEMUNHA: RODRIGO PAULO DA SILVA 

TESTEMUNHA: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

RODRIGO PAULO DA SILVA em face do BANCO ITAUCARD S.A. Relata o 

autor que firmou junto a Instituição Financeira Requerida um contrato de nº 

30413-322.258.336 para aquisição de um veículo Ford f-250 XL (C.SIM) 

4X23 cor preta placa IOB8039 chassi 9bfff22c18b046003 e que realizou 

acordo extrajudicial no qual quitou o contrato pelo valor de R$ 11.978,87 

(onze mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) nos 

autos de nº 1506-13.2011.811.0044, Código 31071 em trâmite na Segunda 

Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT. Afirma que o requerido ficou 

responsável pelo protocolo do acordo para homologação em juízo, no 

entanto, mesmo decorrido 05 (cinco) anos após ter realizado o acordo e 

feito a quitação do veículo, foi surpreendido, ao tentar vender o seu bem 

móvel, descobriu que a Instituição Financeira não tomou qualquer 

providência quanto ao protocolo do acordo, mantendo-se até o momento a 

restrição sobre o veículo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a 

fim de que a parte Reclamada providencie a imediata baixa da restrição via 

RENAJUD do veículo FORD F-250 XL (C.SIM) 4X23 COR PRETA PLACA 

IOB 8039, CHASSI 9BFFF22C18B046003, junto ao DETRAN/MT, bem como 

para que realize o imediato protocolo do acordo celebrado entre as partes 

nos autos do processo 1506-13.2011.8.11.0044, Código 31071 em trâmite 

na Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT e, no mérito, pugna 

pelo pagamento de indenização pelos danos morais. É o breve relato. 

Passo ao julgamento. Em que pese o domicílio do autor da ação ser 

atualmente nesta Comarca de Primavera do Leste – MT, entendo que este 

não é o foro competente para processar e julgar esta demanda, uma vez 

que, da análise do termo de acordo do processo de Paranatinga, a 

despeito da afirmação do autor de que a parte requerida é que deveria 

protocolar o acordo naqueles autos, verifico que NÃO HÁ CLÁUSULA 

NESTE SENTIDO e, por isso, cabe a parte autora protocolar o acordo na 

Comarca de Paranatinga, sendo que o Juízo daquele processo é que 

deverá homologá-lo e proceder à consequente liberação da restrição do 

veículo via RENAJUD, não sendo este Juízo competente para isso. Além 

disso, no tocante ao pedido de danos morais, verifico que resta 

prejudicado, por falta de interesse de agir, posto que a parte poderia ter 

sido mais diligente no processo da Comarca de Paranatinga e protocolado 

o acordo entabulado, o que teria evitado todos os seus supostos danos. 

Diante disso, não obstante seja relativa a competência, firmo meu 

posicionamento na possibilidade de reconhecimento de ofício, nos termos 

do Enunciado 89, do FONAJE, a saber "A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados especiais cíveis". Posto 

isso, reconheço, de ofício, a incompetência territorial e, nos termos do 

enunciado acima, bem como do artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e, por 

consequência, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito. Intime-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Primavera do Leste, 10 de março 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-96.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (REQUERIDO)

BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010604-96.2014.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDO ANTONIO 

SILVESTRI BRIDI REQUERIDO: BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES, 

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, conforme eventos dos autos, em especial a penhora mediante 

bloqueio bacenjud no valor de R$ 2.006,94 (...), o qual foi depositado em 

conta judicial única do TJMT. A devedora, intimada, não impugnou a 

penhora, conforme certificado nos autos e/ou manifestou concordância 

com o bloqueio a título de pagamento. O credor indicou dados para a 

emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o alvará ao credor, devendo ser observado, em caso de 

liberação a advogado (a), se o mesmo (a) detém procuração com poderes 

para receber valores e dar quitação. Sem custas. Publicada e Registrada 

no Sistema PJE. Intimem-se. Após liberado o alvará e transitada esta em 

julgado, dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de março de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA VILELA SOARES (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000356-88.2017.8.11.0037. RECORRENTE: LETICIA COSTA VILELA 

SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 1.031.12 (...) a 

titulo de pagamento dos honorários de sucumbência, o qual foi depositado 

em conta judicial única do TJMT. O credor indicou dados para a emissão 

do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 
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determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao advogado credor, conforme solicitado. Indefiro 

o pedido de cumprimento da obrigação de fazer constante da penúltima 

petição juntada, pois no extrato a ela anexado não encontrei a 

negativação objeto desta lide, que é no valor de R$ 1.517,44 (...), incluída 

em 11.11.2016, o que indica que a sentença foi cumprida neste particular. 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de março de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BASTOS FRANZAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000314-34.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALEXANDRE BASTOS 

FRANZAO Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre AFC CASTELINI COMÉRCIO 

VAREJISTA DE VESTUÁRIO EIRELI e ALEXANDRE BASTOS FRANZÃO, 

noticiado nos autos em ID. n° 29768563. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o 

acordo prevê o pagamento diretamente nas Lojas Castelini e/ou para os 

advogados da requerente, no endereço informado no termo de 

conciliação/acordo (id n° 29768563). Publicado e registrado no Sistema 

PJE. Primavera do Leste – MT, 10 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006461-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR NETO SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006461-13.2019.8.11.0037. INTERESSADO: JOVAIR NETO SILVA 

REQUERIDO: CARLOS ARAUJO Vistos, HOMOLOGO, para que produzam 

os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre JOVAIR NETO 

SILVA e CARLOS ARAÚJO, noticiado nos autos em ID. n°29744025. Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a expedição 

de alvará, uma vez que o acordo prevê o pagamento mediante depósito na 

conta informada pelo reclamante. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 10 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006576-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERNANDES FRAZAO (REQUERENTE)

IDELVON DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DIAS PAREDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006576-34.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IDELVON DA SILVA SOUZA, 

VALMIR FERNANDES FRAZAO REQUERIDO: ROSELI DIAS PAREDE Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre IDELSON DA SILVA SOUZA, VALMIR FERNANDES 

FRAZÃO e ROSELI DIAS PAREDE, noticiado nos autos em ID. n° 30010936. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar sobre a 

expedição de alvará, uma vez que o objeto do acordo é a transferência do 

Veículo da marca Chevrolet, caminhonete D10 de Carroceria aberta, ano 

1979, diesel, placa HQI – 2440. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 10 de março de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JACY COELHO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000366-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA JACY COELHO DE 

ARAUJO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, Verifico que houve a 

juntada do comprovante de pagamento do acordo firmado entre as partes 

no evento de n° 26257230, já homologado por este Juízo Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Em consequência 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Arquive-se Primavera do Leste/MT, 10 de março de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004735-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA BORGES BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004735-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EMILIA BORGES BRIZOLA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, 

HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre EMILIA BORGES BRIZOLA e EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, noticiado nos autos em ID. n° 

25773610. Em consequência, julgo extinto o presente processo em 

conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de 

deliberar sobre a expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê o 

pagamento mediante depósito na conta informada pela reclamante. 

Publicado e registrado no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 10 de 
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março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006286-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RADAELLI DA SILVA OAB - MS6641-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006286-19.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SUPERMERCADO MARICEL 

EIRELI - EPP EXECUTADO: ANGELICA APARECIDA GOMES Vistos. 

Trata-se de Embargos à execução opostos por ANGELICA APARECIDA 

GOMES e SUPERMERCADO MARICEL EIRELI - EPP. A parte exequente 

impugnou os embargos em Id. 29989439. Passo então a julgar os 

embargos antecipadamente, ante o fato de se tratar de matéria 

exclusivamente de direito. Pois bem. O exequente pleiteia o recebimento do 

seu crédito no valor de R$ 9.910,94 (nove mil, novecentos e dez reais e 

noventa e quatro centavos), representado pelas notas promissórias 

constantes no Id. 25511227. A embargante insurge-se contra os títulos de 

crédito que alega não conter alguns requisitos preenchidos indispensáveis 

à sua exigibilidade, quais sejam, ausência de indicação de data e local de 

emissão/pagamento da nota, dados incompletos do devedor (ausência de 

nome e número de documento de identificação inválido) e assinaturas 

divergentes da embargante, tornando as notas promissórias, portanto, 

incompletas, inválidas e nulas para compor ação de execução. O artigo 54 

do Decreto nº 2.044, de 31 de dezembro de 1908, dispõe que a nota 

promissória é uma promessa de pagamento e deve conter, dentre outros 

requisitos, a assinatura de próprio punho do emitente ou do mandatário 

especial, conforme expressamente descrito, senão vejamos, in verbis: 

Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter 

estes requisitos essenciais, lançados, por extenso no contexto: I. a 

denominação de "Nota Promissória" ou termo correspondente, na língua 

em que for emitida; II. a soma de dinheiro a pagar; III. o nome da pessoa a 

quem deve ser paga; IV. a assinatura do próprio punho da emitente ou do 

mandatário especial. Da análise das notas promissórias, verifico que estas 

contêm os requisitos indispensáveis para sua validação, incluindo aqueles 

insurgidos pela embargante. Nesse sentido, percebo que os referidos 

títulos de crédito contêm a data e o local (Supermercado Maricel) de 

emissão, sendo que as datas variam entre 15/12/2017 até 30/12/2018, os 

dados essenciais (nome e assinatura padrão da executada), bem como os 

valores referentes a cada compra. Em relação à inexistência do número 

do documento de identificação da Executada nos títulos, percebe-se, 

conforme o artigo acima, que este não é requisito essencial. Além disso, a 

embargante alega desconhecer a totalidade das notas promissórias, 

porém reconhece que em algumas situações realizou compras no 

supermercado Exequente, afirmando que os títulos eram quitados assim 

que realizada nova compra. Nesse sentido, apesar de ter alegado a 

quitação das notas promissórias, não trouxe aos autos nenhum 

comprovante de pagamento destas. Por outro lado, a parte exequente, em 

sua impugnação aos Embargos à Execução, demonstrou, por meio de 

prints de conversas trocadas entre as partes via aplicativo WhatsApp, 

que a Executada admite ter conhecimento da totalidade do débito referente 

às notas promissórias, visto que propõe formas de realizarem acordo 

extrajudicial para pagamento da dívida, tais como por meio de carta de 

consórcio ou pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) à 

vista para quitação do total inadimplente. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE, 

com resolução de mérito, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, vez que as notas 

promissórias se revestem dos requisitos legais para sua constituição 

como título executivo e que a Embargante reconhece a referida dívida. 

Transitada em julgado, intime-se a parte exequente para trazer o cálculo 

do crédito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me 

conclusos para penhora de ativos. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 9 de 

março de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010510-56.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VOGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 8010510-56.2011.8.11.0037 Promovente: BOMBAS 

INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME Promovido: LUIZ VOGEL Vistos etc., A 

parte Autora foi devidamente intimada (ID 20723311) para indicar de 

maneira objetiva bens à penhora, todavia, a parte reclamante deixou 

transcorrer silente a referida intimação. Logo, a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO JORGE RUFINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1002698-72.2017.8.11.0037 Promovente: INSTITUTO 

EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME Promovido: FABIANO JORGE RUFINO 

Vistos etc., A parte Autora foi devidamente intimada (ID 20355148) para 

indicar de maneira objetiva bens à penhora, todavia, a parte reclamante 

deixou transcorrer silente à referida intimação (conforme certidão ID 

22199841). Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida 

que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de 

forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012488-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANY DIAS DE CAMPOS NOGUEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RODRIGUES ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Processo Nº: 8012488-29.2015.8.11.0037 Promovente: NILVANY DIAS DE 

CAMPOS NOGUEIRA - ME Promovido: VANIA RODRIGUES ROSA Vistos 

etc., A Reclamada não foi devidamente intimada para responder a esta 

demanda, sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca da 

certidão do oficial de justiça juntado aos autos (conforme 24110177), 

todavia, a parte reclamante deixou transcorrer silente à referida intimação, 

não requerendo o que de direito. Logo, a extinção do feito, sem resolução 

do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 135573 Nr: 7243-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA, 

WELLINTON RAUF NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:MT/ 16.944/B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar os réus 

WELLITON RAUF NOGUEIRA GOMES e SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA 

SILVA, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 157, § 2º, I, 

e II do Código Penal.Passo às dosimetrias das penas.WELLITON RAUF 

NOGUEIRA GOMES A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do 

CP é de reclusão de quatro a dez anos, e multa.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 8101-83.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES, Cpf: 

54579430115, Rg: 0840243-4, Filiação: Claudiomiro Antonio Rodrigues e 

Francisca Dias da Silva, data de nascimento: 05/06/1972, brasileiro(a), 

natural de Aragarças-GO, operador de secador, Telefone 96835637. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denúncia CLÁUDIO ANTÔNIO 

RODRIGUES como incurso no artigo 217-A, POR DUAS VEZES, c/c o artigo 

226, inciso II, na forma prevista no artigo 71, caput, todos do código penal, 

nos moldes do artigo 1°, inciso VI, a lei federal n. 8.072/90.

Despacho: Código 1002851. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Cláudio Antônio Rodrigues, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 06 de fevereiro de 2020.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121199 Nr: 8998-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONEI RODRIGUES CASTRO, DIOGO CÂNDIDO 

AMARAL, ÉRICK CÉSAR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANA CAROLINA 

BADAN RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ÉRICK CÉSAR GONÇALVES, Filiação: 

Iolanda Gonçalves -. Documento e José Lopes dos Santos, data de 

nascimento: 13/01/1990, brasileiro(a), natural de Aquidauana-MS, 

convivente, retificador, Telefone 66-96587695. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código 121199S E N T E N Ç AVistos, etc.O Ministério Público 

Estadual ofereceu denúncia em face de ÉRICK CÉSAR GONÇALVES, 

VONEI RODRIGUES CASTRO e DIOGO CÂNDIDO AMARAL, devidamente 

qualificados, pela prática da conduta delitiva prevista no artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (05/08).A denúncia foi 

recebida à fl. 91.Devidamente citados, os réus Vonei Rodrigues Castro, 

Diogo Cândido Amaral e Érick César Gonçalves apresentaram resposta à 

acusação às fls. 124/125, 127/18 e 206, respectivamente.Durante a 

instrução processual, foi realizada a oitiva das testemunhas, e o 

interrogatório dos réus.Foram apresentadas alegações finais, o Ministério 

Público requereu a procedência da ação penal em conformidade com a 

denúncia (fls. 259/266).As defesas, por sua vez, requereram a 

absolvição dos acusados, ante a ausência de prova, e em caso de 

condenação, aplicação da pena em patamar mínimo (fls. 276/280, 282/293 

e 294/305).Foi prolatada sentença em 30/07/2018, julgando procedente a 

denúncia, condenando os réus pela prática do crime descrito na inicial (fls. 

306/310).Em seguida, foi comunicada a morte do acusado VONEI 

RODRIGUES CASTRO (certidão de fl. 327). É o relatório. Decido.Conforme 

comprovado na certidão de fl. 327, o acusado Vonei Rodrigues Castro 

veio a óbito em 08/09/2019, o que constitui causa de extinção de 

punibilidade, nos termos do art. 107, I do CP.Assim, necessário se faz o 

reconhecimento, como de fato reconheço, da morte do acusado VONEI 

RODRIGUES CASTRO e a consequente extinção de sua punibilidade 

quanto ao delito capitulado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 

10.826/2003, nos termos do art. 107, I, do CP.Outrossim, defiro o pedido 

contido na cota ministerial retro.Intime-se o acusado Érick César 

Gonçalves, por edital, com prazo de 90 dias, para tomar ciência da 

decisão proferida as fls. 306/310, nos termos do art. 392, § 1º do 

CPP.Decorrido o prazo supra, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 14 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154202 Nr: 6333-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMES ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMES ALVES CAMPOS, Cpf: 

77390261153, Rg: 879.533, Filiação: Terezinha Alves Campos e Elias 

Pereira Campos, data de nascimento: 18/12/1972, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), policial militar, Telefone 34981662. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em 

conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo 

procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, 

pronunciando ROMES ALVES CAMPOS como incurso nas penas do artigo 

121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Operando-se a preclusão “pro 

judicato”, manifestem-se as partes na fase do art. 422 do Código de 

Processo Penal, para que, no prazo de 5 dias, apresentem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade 

em que poderão juntar documentos e requerer diligências.Primavera do 

Leste, 01 de julho de 2019ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154874 Nr: 6695-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA, HALISON 

HENRIQUE MOREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA, Cpf: 

94615985134, Rg: 18903860, Filiação: Cicera Firmino Silva e Waldecy 

Firmino de Oliveira, data de nascimento: 12/04/1981, brasileiro(a), natural 

de Mirassol D'oeste-MT, casado(a), técnico em informática, Telefone (66) 

96622302. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denúncia VALDEIR FIRMINO DE 

OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 155, §4°, inciso IV c/c artigo 

155, §4°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do código penal.

Despacho: Código 154874Vistos.1.Não verificados os casos de rejeição 

liminar previsto no art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de 

HALISON HENRIQUE MOREIRA SANTOS e VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA 

dando-o como incurso nos artigos nela mencionados.2.Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput), consignando no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se o mesmo possui condições financeiras para 

constituir advogado.3.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A, caput).4.Não apresentada às respostas, no 

prazo legal, desde já, nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 

10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).5.Sem prejuízo, indefiro o item 1 da cota 

ministerial de fl. 68, vez que não comprovada a impossibilidade do 

Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões 

requeridas, nos termos do artigo 1.688, da CNGC Judicial.6.Após, venham 

conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 26 de junho de 2019.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149299 Nr: 4009-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS FREITAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19.303/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIAS FREITAS DA COSTA, Cpf: 

55055168153, Rg: 17.77637-6, Filiação: Luzia Saraiva da Costa e 

Anunciato Rodrigues de Freitas, data de nascimento: 23/03/1952, 

brasileiro(a), natural de Guaraí-GO, casado(a), operador de máquinas, 

Telefone 66-9230-7651. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar 

JOSIAS FREITAS DA COSTA como incurso nas sanções do art. 33, caput, 

da Lei 11.343/06.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para este 

crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 

dias-multa.1ª FASE Atento ao princípio constitucional da individualização 

da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, 

não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 2ª 

FASEInexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.3ª 

FASEEm decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da 

LT, diminuo a pena em 2/3, pois o réu é primário, de bons antecedentes e 

não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa.Assim, perfaz-se o total de 1ano e 8 meses e 166 

dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias 

capazes de modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Ante a ausência de vedação 

legal, desde que presente os os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo 

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, cumpridas 

na forma do art. 46 do CP, e limitação de fim de semana.Fixo o valor do 

dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 

49 do Código Penal.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, por ser presumidamente pobre na forma da 

lei.Proceda-se a incineração da droga apreendida, conforme determina o 

art. 32 da Lei de Drogas.Decreto o perdimento do valor apreendido (R$ 

34,00) em favor da União, e do celular em favor do Conselho da 

Comunidade, nos termos do art. 63 da LT.Quanto ao valor apreendido, 
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determino sua transferência ao Funad-MT, por meio de Guia de 

Recolhimento da União, conforme dispõe o artigo 63, § 1º da Lei de Drogas 

e a CNGC/MT.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as 

comunicações necessárias e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 25 de setembro de 2019.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203072 Nr: 813-06.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON BRANDÃO MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERICSON BRANDÃO MARIANO, Cpf: 

03984602138, Rg: 1675462-0, Filiação: Roseli Brandão Mariano e Elias de 

Jesus Mariano, data de nascimento: 13/02/1990, brasileiro(a), natural de 

Primavera do Leste-MT, convivente, menor, Telefone 66 9996-0825. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denúncia ERICSON BRANDÃO 

MARIANO como incurso nas sanções do artigo 129, §9° c/c artigo do cpb, 

nos moldes do art 5° da lei 11.340/2006

Despacho: Código 2030721. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Ericson Brandão Mariano, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

06 de fevereiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213042 Nr: 5506-33.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARQUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RICARDO MARQUES DE SOUSA, Cpf: 

94584702349, Rg: 0321211220065, Filiação: Maria Elite Marques Cito e 

Antonio Cito de Sousa, data de nascimento: 04/04/1972, brasileiro(a), 

natural de Taua-CE, solteiro(a), motorista, Telefone 66981094213. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denúnciaRICARDO MARQUES DE 

SOUZA como incurso nas sanções do artigo 140, §3°; 147; 163, parágrafo 

único , inciso III; e 331 do código penal.

Despacho: Código 2130421. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Ricardo Marques de Sousa, por edital, com 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2020.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227922 Nr: 3643-08.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS, RAELLY 

ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS, Cpf: 

02036243193, Rg: 16656393, Filiação: Vera Lucia dos Santos e Arlindo 

José Guerra dos Santos, data de nascimento: 18/03/1986, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), desempregado e atualmente 

em local incerto e não sabido RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS, 

Cpf: 04554439127, Rg: 23879130, Filiação: Cleide Maristel Baptista e 

Antonio Carlos dos Santos, data de nascimento: 17/05/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), supervisora de crédito, Telefone (65) 9 

9817-6345. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denúncia ROGÉRIO GOMES DOS 

SANTOS e RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS incorreram na 

sanção do artigo 42, inciso III, do decreto-lei n. 3.688/41

Despacho: Código 227922Vistos.1.Diante do aporte dos autos do Juizado 

Especial Criminal, não verificados os casos de rejeição liminar previsto no 

art. 395 do CPP, recebo a denúncia em desfavor de ROGÉRIO GOMES 

DOS SANTOS e RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS, dando-os 

como incursos nos artigos nela mencionado.2.Citem-se os acusados, por 

edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os 

requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 5, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 
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396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 13 de fevereiro de 2020.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229187 Nr: 4107-32.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SILVA SOUSA, Rg: 

0596327020160, Filiação: Maria Arlete Dias Sousa e Carlos Alberto Sousa, 

data de nascimento: 01/01/1998, brasileiro(a), natural de Grajau-MA, 

convivente, metalurgico, Telefone (66) 9 9216-9116. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denúncia PAULO SILVA SOUSA, 

como incurso no artigo 21, do decreto-lei n. 3.688/41, c/c o artigo 61, 

inciso II, alinea "f", do código penal, com observância na lei federal n. 

11.340/2006.

Despacho: 1. Defiro o pedido contido na cota ministerial retro.2. Cite-se o 

acusado Paulo Silva Sousa, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos 

do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo 

diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 2 de março de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229651 Nr: 4278-86.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL SILVA CARLOS, Cpf: 

02977341137, Rg: 22473530, Filiação: Maria das Graças Silva e Genivaldo 

Batista Carlos, data de nascimento: 04/12/1991, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, convivente, auxiliar de secrivão, Telefone (66) 

99836647. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O minitério público denúncia RAFAEL SILVA CARLOS 

como incurso no artigo 129 §9° e 147, este c/c artigo 61, inciso II, alinea "f" 

todos do código penal, com observância da lei federal n. 11340/2006.

Despacho: Código 2296511. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Rafael Silva Carlos, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. Não apresentada 

a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, tornem os autos 

conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 06 de fevereiro de 

2020.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237902 Nr: 26-06.2020.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDREFDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO DE SOUZA COSTA, Cpf: 

03298691160, Rg: 1875382-5, Filiação: Iraildes José de Souza Costa e 

Marcos Roberto Santos Costa -. Documento, data de nascimento: 

05/07/1996, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, casado(a), 

menor, Telefone 34881450. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc. Trata-se de pedido de medidas protetivas de 

urgência formulado por Natasha Ferreira Janoski, formalizado na 

Delegacia de Polícia de Primavera do Leste (MT), sob o fundamento de 

violência doméstica perpetrada por seu ex-cônjuge Alessandro de Souza 

Costa, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a postulante, em 

síntese, ter sido casada com o autor do fato por 3 (três) anos, estando 

separada há 7 (sete) meses, tendo uma filha que conta com 1 ano e 6 

meses de idade. Narra que durante a última visita, após ser questionado 

sobre inflar um boneco, começaram a discutir, sendo que o agressor 

começou a agredir a ofendida com tapas e puxões. Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação em regime de plantão judiciário. 

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO. Nos termos do artigo 5º da Lei nº 

11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no 

âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como 

a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 

aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 

conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação. Os fatos narrados, além de configurarem violência doméstica, 

tipificam-se como infração penal. Tratando-se especificamente de vias de 

fato a tipicidade da contravenção é estabelecida, a princípio, pelo artigo 21 

da Lei das Contravenções Penais. Logo, a adequação típica pressupõe a 
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análise das elementares de caráter objetivo e normativo. Nesse passo, a 

conduta imputada ao autor do fato subsume-se, em tese, às descrições 

típicas do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 c/c artigo 5º, II, da Lei nº 

11.340/2006. De fato, a agressão foi provocada em face da ex-cônjuge, 

pessoa com quem o agressor mantinha relação íntima de afeto. Há 

pertinência, por conseguinte, na aplicação de medidas protetivas. 

Portanto, considerando a intenção volitiva inicial da ofendida em 

interromper o ciclo de violência, aplico, de imediato, a medida de proteção 

que obriga o agressor, com fulcro no artigo 22, III, da Lei nº 11.340/2006, 

consistente em: 1) proibição de aproximar-se da ofendida, seus familiares 

e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros; 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3) proibição de 

frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, a fim de 

preservar-lhe a integridade física e psicológica. DETERMINO QUE A 

PRESENTE DECISÃO VALHA COMO MANDADO. Consigne no mandado 

que o descumprimento da ordem judicial poderá implicar na decretação da 

prisão preventiva do autor do fato, bem como na caracterização do crime 

de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei nº 11.340/06, 

art.24-A). Cientifique-se a Autoridade Policial e o Ministério Público. 

Frustrada a tentativa de localização pessoal do autor do fato, intime-se por 

edital. Cumpra-se com urgência, na forma da lei. Primavera do Leste (MT), 

04 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito em Plantão 

Judiciário

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 215935 Nr: 6955-26.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO TOLEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacinto Cáceres - 

OAB:OAB-MT 25.063

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5 em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 15/04/2020 às 13h00min.Cite-se e se intime pessoalmente 

o acusado.Intimem-se o Ministério Público, o advogado, as testemunhas de 

acusação e de defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 03 de março de 

2020.PATRICIA CRISTIANE MOREIRAJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225832 Nr: 2672-23.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA, THALES 

CAIKE DIAS VIEIRA DE SOUZA, FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado da acusada 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 411, § 4° c.c artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 09 de março de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212543 Nr: 5268-14.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEREIRA BORGO, MATHEUS HENRIQUE 

BURJAQUE DIAS, DEYVID LUCAS NEVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS PEREIRA BORGO, Cpf: 

00027625109, Rg: 6069719, Filiação: Lucinda Pereira de Sousa e José 

Borgo Filho, data de nascimento: 16/02/1982, brasileiro(a), natural de 

Aparecida de Goiania-GO, motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O ministério público denuncia MATHEUS HENRIQUE 

BURJAQUE DIAS, DEYVID LUCAS NEVES DA COSTA e ELIAS PEREIRA 

BORGO, como incurso na pena dos artigos 180, caput, e 180 §1°, ambos 

do código penal bem como no artigo 56 da lei 9605/98.

Despacho: Código 212543Vistos, etc.1. Analisando os autos, verifico que 

o acusado Matheus Henrique foi pessoalmente citado à fl. 102. Por essa 

razão, revogo o despacho de fl. 115 tornando sem efeito o edital de 

citação de fl. 116.2. Considerando que os acusados Matheus Henrique e 

Deyvid Lucas informaram não ter condições de contratar advogado, 

nomeio a Defensoria Pública para que prossiga na defesa dos acusados, 

devendo ser intimado a fim de que ofereça resposta à acusação em favor 

de Matheus, no prazo legal, já que com relação ao Deyvid Lucas já foi 

apresentado (fl. 105).3. Em relação ao réu Elias Pereira Borgo, defiro o 

pedido contido na cota ministerial de fl. 104.4. Cite-se o acusado Elias 

Pereira Borgo, por edital, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do 

CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 

396, caput).5. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

8, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, 

art. 396-A, caput).6. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que 

deverá ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 27 de janeiro de 2020.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO GABRIEL 

FONSECA MAIA, digitei.

Primavera do Leste, 06 de março de 2020

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25173 Nr: 3467-49.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO WEBERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada às fls. 129/130, e 

concedo liberdade provisória, ao acusado FERNANDO WEBERICH, 

mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, 

proibição de se mudar da cidade onde reside, sem autorização do juízo ou 

dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação, e, ainda, 

mediante sua citação pessoal, sob pena de revogação, nos termos dos 

arts. 310, § 1º e 328, ambos do CPP.Expeça-se carta precatória para 
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intimação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo 

de 10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial 

de justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).Não apresentada 

às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Após, venham conclusos 

para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.Consigno que o acusado se 

encontra detido em outra comarca, de modo que deixo de realizar a 

audiência de custódia, ante a vedação de sua realização por 

videoconferência (art. 1º, § 1º, Resolução nº 213 de 15/12/2015 do CNJ; 

decisão nos autos da reclamação nº 0008866-60.2019.2.00.0000).Serve a 

presente de alvará de soltura, mandado de intimação do acusado para 

apresentar defesa no prazo legal, e carta precatória. Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 08 de março de 2020, às 14:40.Fabrício Sávio 

da Veiga CarlotaJuiz de Direito Plantonista

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 31/2020-SOR

 O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Inês Lopes Gomes, matrícula 6306 – 

Distribuidora Judicial desta Comarca, estará afastada de suas funções no 

período de 25/03 a 31/03/2020, em virtude de folga compensatória.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Maria Aparecida Bier Engel (matrícula 7858) 

– Auxiliar Judiciária, para exercer a função de Distribuidora Judicial, no 

período de 25/03 a 31/03/20 20, durante o afastamento da titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 09 de março de 2020.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007460-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25691981, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003466-18.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. W. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 2.835,88 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença ID Nº 28102553, sendo que o valor de R$ 1.417,94 refere-se 

as custas e o valor de R$ 1.417,94 refere-se a taxa judiciária. Certifico, 

ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004299-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 609,24 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença id Nº 26790540, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 195,84 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000937-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença id nº 18408401, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 
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Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001586-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 18354029, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002681-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU RIBEIRO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 24575474, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004306-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY MACHADO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID Nº 18920466, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE GONCALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,52 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 14641645, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007653-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 612,57 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 19488941, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 
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custas e o valor de R$ 199,17 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002842-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER KAMIKAWA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID. 22514012 , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 220734 Nr: 279-82.2020.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:PR 58.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido para restituição do pagamento de guia interposto por 

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

referente a guia nº 94147 utilizada para distribuição da Ação de Busca e 

Apreensão nº 1005169-81.2019.8.11.0040, que tramita perante a 3ª vara 

cível desta Comarca, aduz, em síntese, recolheu as custas 

complementares da guia 94147, no valor de R$ 557,83 (quinhentos e 

cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) de forma equivocada, 

tendo sido intimada a recolher novamente os valores referentes a 

totalidade do débito da ação, não tendo sido utilizada a presente custa.É o 

breve relato.Decido. A Instrução Normativa SCA nº 02/2011, versão 04, 

atualizada e aprovada em 11/11/2019, trata em quais casos é possível à 

devolução do valor de custas, sendo elas as seguintes situações: 

recolhidas e não utilizadas, recolhidas indevidamente, em duplicidade ou a 

maior. Analisando atentamente o pedido dos autos, é possível verificar 

que o presente caso não se enquadra na situação de “recolhidas e não 

utilizadas”, alegada pelo autor, visto que na guia nº 94147, recolhida e 

utilizada na distribuição da Ação de Busca e Apreensão foi atribuída como 

valor da causa o valor de R$6.571,77, sendo determinado pelo juízo da 3ª 

vara a emenda da inicial para atualizar o valor da causa, bem como 

providenciar o recolhimento das custas complementares, o que foi 

atendido através da guia 71717, conforme certidão da Gestora Judicial fls. 

49 e comprovantes das guias 50/53. Portanto, ante a análise dos autos e a 

certidão da Gestora que comprova a utilização das duas guias, uma 

complementando a outra, verifico que o pedido não merece prosperar, vez 

que não se enquadra nas hipóteses previstas na Instrução Normativa, 

especialmente na guia recolhida e não utilizada. Diante do exposto, indefiro 

o pedido de restituição do valor das custas e taxas judiciárias referente a 

guia nº 94147. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquive-se os autos 

com isenção de cobrança das custas. Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 04-05-2020, às 9:30 horas, a 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser ponto facultativo (Feriado Tiradentes) 

SORRISO, 10 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

 

1001191-62.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004164-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAIR SALETE DAROIT SAVI (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que o avaliador da Ótica Dillane entrou em contato com 

este juízo através do email e informou que agendou a avaliação 

determinada nos autos para a data de 20/03/2020, às 10:00 horas da 

manhã. Sorriso, 10/03/2020 Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004164-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

IZONEL PIO DA SILVA OAB - MT13813/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILAIR SALETE DAROIT SAVI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça para acompanhamento da avaliação das jóias, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 10/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques – 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 04-05-2020, às 10:30 horas, a 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser ponto facultativo em virtude do Feriado 

de Tiradentes. SORRISO, 10 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001138-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. S. D. P. M. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001138-81.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de FERMIN JUNIOR SEBASTIÃO DE PAULA MATHEUS, 

ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, observo que a 

notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue pelo 

motivo ‘retirada em unidade dos Correios não autorizada pelo remetente’ 

(id. 29586436, p. 2). Como é cediço, em ações desse talante, é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar 

a mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, 

nos termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001562-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILENE CAMPELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Roberto Oliveira Santos (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001562-94.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução do Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio litigioso proposta por NEUZILENE 

CAMPELO SANTOS em desfavor de ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, 
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qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 12457326 e ss. Despacho 

inicial, id. 12506350. A tentativa de citação pessoal do requerido restou 

infrutífera (id. 20935317 e ss.), razão pela qual determinou a citação por 

edital (id. 23479080). Contestação por negativa geral, id. 29447103. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. A questão em tela se submete à ordem 

jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional nº 66, 

promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 

226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) (grifo 

e negrito nosso) Sobre a aplicação imediata do texto constitucional acima 

colacionado, a prestigiadíssima desembargadora MARIA BERENICE DIAS, 

afirma: “Ao ser excluída a parte final do indigitado dispositivo 

constitucional, desapareceu toda e qualquer restrição para a concessão 

do divórcio, que cabe ser concedido sem prévia separação e sem o 

implemento de prazos. A partir de agora a única ação dissolutória do 

casamento é o divórcio que não mais exige a indicação da causa de pedir. 

(...) É necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. No entanto, como a pretensão do autor, ao propor a 

ação, era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema 

legal pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal 

instituto deixa de existir, ao invés de extinguir a ação cabe transformá-la 

em ação de divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo objeto de 

discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, partilha de 

bens, etc. Mas o divórcio cabe ser decretado de imediato. De um modo 

geral, nas ações de separação não há inconformidade de nenhuma das 

partes quanto a dissolução da sociedade conjugal. Somente era utilizado 

dito procedimento por determinação legal, que impunha a indicação de uma 

causa de pedir: decurso do prazo da separação ou imputação da culpa ao 

réu. Como o fundamento do pedido não cabe mais ser questionada, deixa 

de ser necessária qualquer motivação para o decreto da dissolução do 

casamento. Como o pedido de separação tornou-se juridicamente 

impossível, ocorreu a superveniência de fato extintivo ao direito objeto da 

ação, o que precisa ser reconhecido de ofício pelo juiz (CPC 462). Deste 

modo sequer há a necessidade de a alteração ser requerida pelas partes. 

Somente na hipótese de haver expressa oposição de ambos os 

separandos à concessão divórcio deve o juiz decretar a extinção do 

processo.” (DIAS, Maria Berenice Dias. Artigo EC 66/10 – E agora?. 

Disponível no sítio www.mariaberenice.com.br/pt/ec-66-2010--

-e-agora.cont em 23.11.2010) Nesse sentido, oportuna ainda a lição de 

RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, vejamos: É possível que haja resistência 

de alguns em entender que a separação judicial foi extinta de nossa 

organização jurídica. Mas, para estas possíveis resistências, basta 

lembrar os mais elementares preceitos que sustentam a ciência jurídica: a 

interpretação da norma deve estar contextualizada, inclusive 

historicamente. O argumento finalístico é que a Constituição da República 

extirpou totalmente de seu corpo normativo a única referência que se 

fazia à separação judicial. Portanto, ela não apenas retirou os prazos, mas 

também o requisito obrigatório ou voluntário da prévia separação judicial 

ao divórcio por conversão. Qual seria o objetivo de se manter vigente a 

separação judicial se ela não pode mais ser convertida em divórcio? Não 

há nenhuma razão prática e lógica para a sua manutenção. Se alguém 

insistir em se separar judicialmente, após a Emenda Constitucional nº 

66/2010, não poderá transformar mais tal separação em divórcio, se o 

quiser, terá que propor o divórcio direto. Não podemos perder o contexto, 

a história e o fim social da anterior redação do § 6º do artigo 226: 

converter em divórcio a separação judicial. E, se não se pode mais 

convertê-la em divórcio, ela perde sua razão lógica de existência. 

(PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A Emenda Constitucional nº 66/2010: 

Semelhanças, Diferenças e Inutilidades entre Separação e Divórcio e o 

Direito Intertemporal, IBDFAM 20 de julho de 2010, Disponível em: ). Com 

efeito, a Emenda Constitucional n. 66 limitou-se a admitir a possibilidade de 

concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a 

exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal de 

separação fática, para o divórcio. Eventualmente cabe continuar sendo 

objeto de discussão as demandas cumuladas, como alimentos, guarda, 

partilha de bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser decretado 

imediatamente. Infere-se, portanto, que não há mais necessidade para 

obter o divórcio, o preenchimento do lapso temporal de dois anos de 

separação de fato do casal, podendo o mesmo ser decretado de plano. 

Ademais, no caso em tela, observa-se da inicial que o casal não possui 

filhos em comum, bem como inexistem bens a serem partilhados. Isto 

posto, ante o reconhecimento da procedência do pedido inicial, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente procedimento, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil e o 

faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do casal NEUZILENE CAMPELO 

SANTOS e ROBERTO OLIVEIRA SANTOS, anotando que a requerente 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja, NEUZILENE CAMPELO. P.R.I.C. 

Decorrido o prazo recursal, EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 04-05-2020, às 11:00 horas, a 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser ponto facultativo em virtude do Feriado 

de Tiradentes. SORRISO, 10 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1002877-31 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE EXEQUENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, acerca da petição do Executado. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos. Sorriso, 10/03/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 213 de 995



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000896-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ABDALLA SAAB JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA CERENA CARVALHO OAB - MT24035/O (ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATISSERIE DU PARC LTDA (REQUERIDO)

LARA GALGANI DE MELO (REQUERIDO)

CLAUDIR VON DENTZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 04-05-2020, às 11:30 horas, a 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser ponto facultativo em virtude do Feriado 

de Tiradentes. SORRISO, 10 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006131-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL PRESSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO PRESSI (REU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para impugnar 

a Contestação apresentada pelos herdeiros dos requeridos. Sorriso, 

10/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001434-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA CRISTINA DE ASSIS PAVAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUSSEIN KASSEM ABOU HAIKAL OAB - SP279987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESTILARIA BURITI LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001434-06.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-30.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MOLIN TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 04-05-2020, às 13:00 horas, a 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser ponto facultativo em virtude do Feriado 

de Tiradentes. SORRISO, 10 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ANTONIO CENEDESE (AUTOR(A))

ADILSON LUIZ LEMANSKI (AUTOR(A))

MARLISE LEMANSKI (AUTOR(A))

CARLA CRISTINA CENEDESE (AUTOR(A))

IVONE LEMANSKI (AUTOR(A))

CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS LEMANSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - 666.525.960-91 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

MILTON TELMO REUTER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto a petição da UNIÃO juntada aos autos. Sorriso, 

10/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. C. (REQUERENTE)

L. M. C. (REQUERENTE)

T. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS OAB - 048.612.106-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 04-05-2020, às 13:30 horas, a 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista a 

data anteriormente designada ser ponto facultativo em virtude do Feriado 

de Tiradentes. SORRISO, 10 de março de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007306-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para apresentar, querendo, impugnação à contestação. 

Sorriso, 10/03/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008268-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

C. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008268-59.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: CARLA CRISTINA CENEDESE REQUERIDO: CLOVIS 

ANTONIO CENEDESE Vistos etc. Em consonância com o disposto no art. 

308, §3º, do Código de Processo Civil, DESIGNO sessão de mediação para 

o dia 27 de Abril de 2020, às 16h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. Consigno que, caso não haja autocomposição, o prazo para 

contestação será contado na forma do art. 335, em consonância com o 

disposto no §4º, do art. 308. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008268-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008268-59.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: CARLA CRISTINA CENEDESE REQUERIDO: CLOVIS 

ANTONIO CENEDESE Vistos etc. Em consonância com o disposto no art. 

308, §3º, do Código de Processo Civil, DESIGNO sessão de mediação para 

o dia 27 de Abril de 2020, às 16h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. Consigno que, caso não haja autocomposição, o prazo para 

contestação será contado na forma do art. 335, em consonância com o 

disposto no §4º, do art. 308. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001451-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUCILEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte requerida acerca da 

juntada do laudo pericial nos autos, devendo se manifestar quanto ao 

mesmo no prazo legal. Sorriso, 10/03/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002255-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Tendo em vista a juntada de estudo psicossocial, intimo a parte autora 

para requerer o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 3553-64.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108418 Nr: 920-80.2014.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR JUDICIAL, EDITH GONGORA TIRINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar Administradora 

Judicial para, na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, I, alínea “f”, ambos 

da Lei n. 11.101/05, consolidar o quadro geral de credores, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido nesta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 187493 Nr: 2604-98.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRÉ GARCIA SALES, MARINES 

TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES, KAUANY GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – 

SICREDI CELEIRO DO MT em face de IVANDRE GARCIA SALES, MARINES 

TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES e KAUANY GARCIA SALES, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, que vieram com os 

documentos de fls. 14-v/34.

 Determinação de emenda a fim de justificar o interesse de agir, bem como 

quanto à adequação do valor atribuído à causa, fl. 36.

 Em atenção à determinação supramencionada, o requerente 

manifestou-se às fls. 37/42, oportunidade que encartou aos autos os 

documentos de fls. 43/52.

Recebida a inicial, foi deferida a tutela de urgência vindicada, bem como 

designada audiência de conciliação, fls. 53-54.

Audiência restou inexitosa, fl. 60.

Juntada de documentos pela ré às fls. 61-71, tendo ofertado contestação 

às fls. 72-84.

Impugnação à contestação, fls. 87-93.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, necessário analisar a preliminar suscitada pela parte ré em 

sede de contestação. Alega, em suma, que a requerente optou por ajuizar 

ação autônoma quando o correto seria arguir a fraude à execução no bojo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 215 de 995



da própria demanda executiva, de modo que incidiu na inadequação da via 

eleita.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que a despeito da possibilidade 

de discussão da fraude à execução na própria demanda, como previsto 

pelo CPC, não há prejuízo, in casu, a propositura de ação autônoma para 

tanto, eis que se mantêm preservados o contraditório e a ampla defesa à 

parte ré.

 Nesse sentido inclusive, é o entendimento dos Tribunais:

FRAUDE À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO 

AFASTADA. Embora a declaração de ineficácia do negócio jurídico 

realizado em fraude à execução não exija o manuseio de ação autônoma, 

porquanto pode ser deduzido nos próprios autos da execução ou até 

mesmo reconhecida de ofício, essa circunstância não obsta que tal 

pretensão seja perseguida via ação específica autônoma que permite 

cognição plena e específica, especialmente em atenção ao princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional. APELAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ – GO - APELACAO CIVEL: AC 

0181882-22.2014.8.09.0051. Órgão Julgador: 5º Câmara Cível. Des: Alan 

S. de Sena Conceição. Data de publicação: 13/12/2016)

FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA. 1. A 

competência para o julgamento do incidente de fraude à execução é do 

juízo prolator da sentença exequenda. 2. Embora desnecessário, os 

autores optaram por ingressar com ação autônoma de conhecimento para 

expor a configuração de fraude à execução. Trata-se de mera questão de 

forma, o que, por si só, não tem o condão de afastar a competência 

funcional do juízo em que tramita o cumprimento de sentença. (...) (TJ-DF - 

Conflito de Competência: CCP 20150020073517. Órgão Julgador: 2º 

Câmara Cível. Julgamento: 25 de maio de 2015. Relator: J. J. COSTA 

CARVALHO).

 Além disso, como bem justificou a requerente em manifestação de fls. 

37-42, o ajuizamento da presente demanda objetiva evitar o tumulto nos 

autos de execução onde já se examina outra suposta fraude arguida.

Sendo assim, inexistindo prejuízo às partes e, a fim de impedir o tumulto 

processual na demanda executiva, REJEITO a preliminar aventada, 

deferindo o processamento do incidente de fraude à execução nos 

presentes autos.

 Prosseguindo, não havendo mais preliminares a serem enfrentadas, 

estando às partes devidamente representadas e, presentes as condições 

da ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O FEITO 

SANEADO nos termos do art. 357 do CPC.

 Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do CPC, anoto que a prova 

deverá recair sobre a configuração de hipótese de fraude à execução no 

caso dos autos, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas 

partes no prazo legal previsto para apresentação do rol de testemunhas 

(15 dias).

 Em atenção ao disposto no art. 357, III do CPC, anoto que o ônus 

probatório fica distribuído na forma do art. 373 do CPC.

 Serão admitidas as provas requeridas, em especialmente a prova 

testemunhal, nos termos do art. 357, incisos III, do CPC.

 Portanto, desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 16 de Abril de 2020, às 16h30min, ocasião em que, além do depoimento 

pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas.

 Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211741 Nr: 4702-22.2019.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOGRID SOFTWARE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 

AMAZÔNICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAFAEL COSTA DE BORBA - 

OAB:30.349/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:OAB/MT 10.925-B

 Impulsiono os autos a fim de republicar a decisão retro, tendo em vista 

que o Administrador Judicial, MAURO DA SILVA ANDRIESKI não havia sido 

cadastrado até o momento: "Visto etc.

 Tendo em vista que a recuperação judicial da requerida foi restabelecida 

por força de decisão proferida nos autos de recurso interposto, a qual, 

inclusive, já transitou em julgado, previamente ao processamento do 

presente pedido, manifeste-se o Sr. Administrador Judicial no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimem-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35502 Nr: 4633-44.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LIMA QUEIROZ, VITÓRIO 

ANGELO CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA HARUMI WAKAY 

DA SILVA - OAB:29924/GO, ELISA OLIVEIRA DE LIMA DA COSTA 

FERREIRA - OAB:29655/GO, JULIANO MACHADO DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/GO 25.655, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - 

OAB:6.222/GO, THIAGO CORDEIRO JÁCOMO - OAB:32.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

autora, via DJE, para que no prazo legal, apresente aos autos a planilha de 

débitos devidamente atualizada.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139993 Nr: 10621-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENINHO BATISTELA, MARCIO BATISTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Leninho Batistela, Cpf: 

68209096087, Rg: 5054053227 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, Endereço: Sitio Batistela - Assentamento Santa Rosa 1, S/n, 

Bairro: Distrito Boa Esperança, Cidade: Sorriso-MT

Executados(as): Marcio Batistella, Cpf: 72712848004, Rg: 60688055701 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Assentamento Santa Rosa 1, S/n, 

Bairro: Boa Esperança, Cidade: Sorriso-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93964 Nr: 5604-19.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI 

TREIN, SERGIO ADIB HAGE, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:240943, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/6.005A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 208/211.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 24305 Nr: 3585-21.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA ANDERLE DAL BEM, JAIR DE 

OLIVEIRA FARIAS, NOELI MARIA FEIX DAL BEM, IARA NATH DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, por seu 

advogado, via DJE, para querendo, se manifestarem no prazo legal, 

acerca do avaliação de fls. 181/206.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94150 Nr: 5832-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLEONICE FREITA SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, por seus 

advogados, via DJE, para manifestar-se acerca do laudo de fls. 577/579.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407 Nr: 843-67.1997.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, 

SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. JAMBERS, AGOSTINHO 

JAMBERS, ARMIDE NEGRI JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA 

HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES 

JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS 

CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, EVALDO JAMBERS, 

BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO 

JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, NOELI 

IVANI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 (X) Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte AUTORA, na pessoa de seu advogado, para querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

(XX) Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto 

recurso de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a 

providenciar a intimação da parte REQUERIDA, via DJE, para oferecer 

contrarrazões no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114433 Nr: 5885-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, ITACIR SANTO 

PASQUALI, CLAUDIMAR LUIS PASQUALI, OLIDES MARIA STEFFENON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125359 Nr: 2624-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALESSANDRO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/OAB/MT, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14.833, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça de fl. 111, BEM COMO, para efetuar o depósito do complemento 

da diligência no valor de R$ 579,30 (quinhentos e setenta e nove reias e 

trinta centavos), devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102908 Nr: 5878-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, LUCIANA ALMEIDA DO BEM 

MATOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO FAGNER FREY - 

OAB:317445, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, PAULA 

PRATES BOGGIONE GUIMARÃES - OAB:127.451, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 Tendo em vista que a parte requerida BANCO BMG S/A, não foi 

efetivamente intimada por seus procuradores constituídos, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a REQUERIDA - BANCO BMG 

S/A, acerca da restituição do prazo em relação a intimação da 

decisão/sentença/despacho/impulsionamento de fl(s). 352/359, nos 

termos do artigo 221 do NCPC.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96943 Nr: 8937-76.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MICHEL HEINTZE, H. D. LANCHONETE 

E RESTAURANTE LTDA -ME, MICHELY DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Michely Deotti, Cpf: 

02600903100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Rosário Oeste, 445, 

Bairro: Bom Jesus, Cidade: Sorriso-MT
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Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Relativamente a executada Micheli Deotti, 

proceda-se a intimação na forma do art. 841, § 4º do CPC.

 Com relação ao devedor Rubens Michel Heintze, proceda a busca de 

endereço junto aos órgãos conveniados, bem como por meio dos 

telefones informados. Infrutífera as diligências, a intimação deve ser dar 

na forma do art. 841, § 4º do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26032 Nr: 593-53.2005.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: AAML, AJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM&CL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do sindico acerca da resposta do oficio expedido ao 1º oficio 

de Sorriso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 5673-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115894 Nr: 7014-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAUDSON OLIVEIRA DA SILVA, SONIA HOFFMANN DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, MAPFRE SEGUROS - SUCURSAL 

CENTRAL SRS - VERA CRUZ, CORRETORA DE SEGUROS SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15741, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - OAB:16654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Glória Arriagada 

Berrios - OAB:17434-A, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, Fenando O'Reilly Cabral Barrionuevo - OAB:29.022PR, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914, Gislaine Crispim de Farias 

Cruz - OAB:16988, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:20.949-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração da parte autora, e a parte 

autora para manifestar acerca da petição do requerido de fls. 584/585vº, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141207 Nr: 11205-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILANIO ALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILDO APARECIDO PALHARI, ELIOMAR 

DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

JOAO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046/O

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida Onildo Aparecido 

Palhari, por seu advogado, via DJE, da sentença prolatada:

 " Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os presentes 

embargos de terceiro ofertados por Atilânio Albino da Silva em face de 

Eliomar Deitos e Onildo Aparecido Palhari, todos qualificados nos autos, o 

que faço com fundamente no art. 487, inciso I do CPC.

 Condeno o embargante ao pagamento das custas e taxas processuais 

devidas, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 3º do NCPC.

 Ainda com fundamento no art. 80, incisos II e III do CPC, reputo o 

embargante litigante de má-fé e condeno-o ao pagamento de multa 

equivalente a 5% sobre o valor da causa, bem como ao ressarcimento de 

eventuais prejuízos sofridos pela parte adversa, a ser liquidado nos 

termos dos art. 81, § 3º do NCPC.

 Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e traslade-se 

cópia para os autos principais. Nada sendo requerido, ao arquivo.

 P.R.I.C.

 Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42765 Nr: 5546-89.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI, TRANSCONCEIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Intimo o Exequente para retirar a certidão de redução de penhora 

devidamente retificado, para as providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163245 Nr: 11123-33.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO GARCIA NEUBURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDE DAYANE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA GIMENEZ FERNANDES - 

OAB:14382-B/MT, UNIC-NUCLEO DE PRATICAS JUDICIAIS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143807 Nr: 715-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR JUDICIAL, FLAUDEMIR GONÇALVES 

DA SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 92,04 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.31, sendo que o valor de R$ 92,04 refere-se as custas 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39828 Nr: 2688-85.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI, LAURINDO 

PEDRO SCHUSTER, DIVINA MARIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41018 Nr: 3842-41.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI, DIVINA MARIA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41399 Nr: 4223-49.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ZANOLLA, ALVARO LUIZ 

BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:10357/11670B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80335 Nr: 5679-29.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÃO FORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOTTI & GIOTTI LTDA - ME, ERVA MATE COR 

E SABOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, para informar acerca da quitação do débito, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46491 Nr: 3425-54.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30718 Nr: 5133-47.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, WILLIAM DERZE DO 

NASCIMENTO - OAB:1623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (X) Certifico que o mandado de intimação do executado foi expedido á fl. 

306 e aguarda cumprimento.

(XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por 

seus advogados, via DJE, acerca do Ofício n.º 706/2019-MDC, de fls. 

307/310, oriundo de Secretaria da Segunda Vara de São José do Rio 

Claro-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116900 Nr: 7807-80.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196
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 Tendo em vista que a advogada da executada não estava cadastrada 

nos autos, não recebendo a intimação da decisão retro, impulsiono os 

autos para intimá-la da decisão de fls. 140/142, com dispositivo a seguir: 

"Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade pelos 

fundamentos supracitados.

Por conseguinte, e visando dar continuidade à presente execução, 

INTIME-SE o exequente para manifestar-se, requerendo o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providênc"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116900 Nr: 7807-80.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Intimo as partes da penhora no rosto dos autos lavrada, conforme 

determinado: "C E R T I D Ã O

CERTIFICO para os devidos fins, que na data de 03 de Março de 2020, 

procedi a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS de eventual valor 

remanescente a ser destinado ao executado sobre a presente ação, 

oriunda dos autos 5514-74.2013.0040, onde figura como parte autora 

CONIVEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e parte requerida CLAUDIA 

SOUZA DA SILVA em trâmite a perante a 1ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT.

O referido é verdade e dou fé.

 "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120411 Nr: 10347-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA PINHEIRO, WILSON 

MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte EXECUTADA, por seus 

advogados, via DJE, de que foram tornados indisponíveis os ativos 

financeiros no valor de R$ 211,20, via BACENJUD, bem como para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001191-62.2020.8.11.0040. AUTOR: 

ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE 

FRANCIO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, MANEJADORA, 

REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME REU: CREDORES Vistos etc. Trata-se de pedido manejado 

pelas recuperandas visando a suspensão de ação de arresto, com a 

devolução integral dos produtos arrestados, sob pena de multa, bem como 

expedição de ofício aos armazéns para suspensão dos carregamentos 

correlatos (Num. 30050530). É o relatório. Decido. Inicialmente, impende 

pontuar que este magistrado, na presente data, encontra-se respondendo 

pela Primeira, Segunda e Terceira Varas Cíveis, além das varas em que é 

titular (Juizado Especial e Diretoria do Foro). Acrescente-se, ainda, que a 

substituição legal em comento se deu em época bastante tumultuada em 

nossa Comarca, em razão da diversidade de arrestos e os correlatos 

embargos de terceiros, oriundos da época de finalização de colheita em 

nosso município. Apesar disso, este magistrado tem se desdobrado para, 

dentro do possível, e atento ao nível de urgência, prolatar decisões nos 

feitos evitando perecimento de direito. Nesse diapasão, deve ser 

registrado que o patrono do presente feito foi atendido nesta data, 

pessoalmente por este magistrado, antes das 14 horas, onde solicitou 

análise dos autos. Como se trata de recuperação judicial, gozando de 

urgência, foi prontamente atendido. Ocorre que, realizado imediatamente o 

dowload do processo para análise, foi sequencialmente protocolada 

petição (14h42min), não sendo, portanto, visualizada quando da análise do 

recebimento da recuperação judicial. Ademais, deve ser registrado que a 

situação narrada não aconteceu nesta data, tratando-se, portanto, de 

situação pretérita que não foi noticiada no tempo oportuno nos autos. 

Todavia, por se tratar de matéria que demanda certa urgência, passo à 

análise, inclusive após o encerramento do expediente forense. 

Considerando o cenário fático encimado; considerando a complexidade do 

pleito em análise; considerando a ausência dos contratos que comprovem 

a natureza da relação jurídica existente entre a AMAGGI e as 

recuperandas, inexistindo, portanto, possibilidade de identificar, neste ato, 

se o crédito é concursal ou extraconcursal, conforme muito bem pontuado 

na decisão do juiz plantonista e da relatoria do RAI n.º 10724/2020, de 

Num. 30026927 - Págs. 20-27; considerando a urgência indicada pelas 

recuperandas, determino as seguintes providências: Intime-se a AMAGGI 

para que se ABSTENHA de ABRIR MÃO DO PRODUTO OBJETO DO 

ARRESTO relativo ao processo nº. 1009699-91.2020.8.11.0041, até que 

este Juízo Recuperacional DELIBERE SOBRE A SUJEIÇÃO, OU NÃO, DO 

PRODUTO ARRESTADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob pena de multa 

no valor de R$ 100.000,00, bem como para que, no prazo de cinco dias, 

manifeste-se neste feito sobre o pedido de suspensão do arresto, 

juntando, ainda, documentos comprobatórios acerca da relação jurídica 

estabelecida entre as partes, mesmo porque tais contratos não se 

encontram anexados com petições dos Num. 30050530 e 30026907, 

sendo o processo de origem Segredo de Justiça. Registre-se, ainda, que 

não se vislumbra a possibilidade de prejuízos às recuperandas, visto que 

a AMAGGI, a priori, é pessoa jurídica que conta com vasta solvibilidade 

financeira, podendo, portanto, arcar com eventuais prejuízos caso 

derrotada na demanda objeto do arresto hostilizado. Com a manifestação 

da AMAGGI, conclusos para decisão acerca do pedido de suspensão do 

arresto. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001498-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI OAB - MT27511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001498-16.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG. ANOTE-SE. CITE-SE a requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo parte requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 

do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 

27 de Abril de 2020, às 17h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 
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12/2011/TP/TJMT), devendo os demandados serem citados com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou da parte requerida a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001550-12.2020.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001179-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001179-48.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor de 

MARCELO DA SILVA, ambos devidamente qualificados no presente feito, 

pelos fatos e fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, 

observo que a notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser 

entregue (id. 29628569, pgs. 2 e 3). Como é cediço, em ações desse 

talante, é imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de 

constituição em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se 

dar mediante protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse 

sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se localizar o 

paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de que a 

intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora, 

verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação pessoal 

desta. Ademais, convém destacar que embora tenha havido o protesto, a 

intimação se deu por edital (id. 2968571, p. 1), ou seja, sequer houve a 

tentativa de notificação pessoal anteriormente, de modo que não restou 

demonstrada a constituição em mora da devedora e/ou o esgotamento dos 

meios para que a intimação fosse procedida por edital. Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, bem 

como juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos 

do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005693-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ALESSANDRO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE SEVERINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1005693-15.2018.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 28123760, p. 1, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004461-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS EDIZAN SICHIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPORTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1004461-31.2019.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. Em se 

tratando de obrigação de fazer, INTIME-SE a executada para que cumpra a 

obrigação assumida, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com 

o disposto no artigo 536 do CPC. Com fulcro do §1º do art. 536, do CPC, 

FIXO a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), para o caso de não 

cumprimento da obrigação, incidentes após o decurso do prazo acima 

assinalado, podendo ser majorada, em caso de descumprimento. 

Decorrido o prazo sem cumprimento da obrigação, EXPEÇA-SE mandado 

de busca e apreensão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001533-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CASTRO RODRIGUES OAB - MT24639/O (ADVOGADO(A))

LENIRES ROSARIA DOS SANTOS OAB - 005.258.021-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001533-73.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer c.c indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por JOÃO MIGUEL DOS SANTOS AMARAL, 

representado pela genitora LENIRES ROSARIA DOS SANTOS AMARAL em 

desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que foi diagnosticado com transtorno do espectro 

autista (TEA – CID 10 F84.0), com importante prejuízo da intenção 

comunicativa, atraso da linguagem verbal e déficits na comunicação 

expressiva e receptiva, necessitando, conforme laudo médico, ser 

acompanhado por psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional 

especialista em sensorial e terapeuta com formação em ABA, com carga 

horária de 30h/semana. Continua afirmando que, ao solicitar a 

disponibilização da terapia Método ABA, teve seu pleito negado sob ao 

argumento de que excedeu o limite de 40 sessões, conforme Diretriz de 

Utilização n. 106 – item 1, letra B, prevista no Anexo II da Resolução 

Normativa n. 428.2017 da ANS. Assim, sustentando que a conduta da 

requerida é injusta e abusiva, pugna pela concessão de tutela de urgência 

para compelir a demandada a autorizar e/ou custear a terapia indicada, 

conforme laudo médico. A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 

29986563 e ss. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Para o deferimento do pleito em 

tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Relativamente ao primeiro 

requisito, pela documentação encartada aos autos, notadamente os 

relatórios médicos de id. 29986568, pgs. 1/3, id. 29986569, pgs. 1/6 e id. 

29986572, resta demonstrado que o autor foi diagnosticado com 

transtorno do espectro autista. Ademais, em observância aos documentos 

juntados em id. 29986570, pág. 1, resta comprovada a condição de 

beneficiário do requerente junto ao plano de saúde da empresa Unimed 

Norte MT. Quanto à possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo igualmente se mostra presente, uma vez que o pedido de 

tutela antecipada tem por escopo assegurar o seu desenvolvimento. 

Ainda, segundo consta do relatório médico (id. 29986568, pg. 1/3), o 

acompanhamento pelos profissionais é essencial a ‘estimulação do seu 

desenvolvimento global e aquisição de comportamentos adaptativos e 

funcionais visando maior grau de autonomia possível’. Ademais, a saúde 

do segurado deve ser prestigiada, uma vez que é mais importante do que 

o receio da requerida de ter, eventualmente, que custear procedimento 

enquanto tramita a demanda. Assim, há de se analisar a questão sob o 

princípio da proporcionalidade: “Pelo princípio da proporcionalidade o juiz, 

ante o conflito levado aos autos pelas partes, deve proceder à avaliação 

dos interesses em jogo e dar prevalência àquele que, segundo a ordem 

jurídica, ostentar maior relevo e expressão (...) Não se cuida, advirta-se, 

de sacrificar um dos direitos em benefício do outro, mas de aferir com 

razoabilidade os interesses em jogo à luz dos valores consagrados no 

sistema jurídico” (JOÃO BATISTA LOPES, Tutela antecipada no processo 

civil brasileiro, 2ª ed., SP: Saraiva, 2003, p. 83). Em caso semelhante ao 

dos autos, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA – PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – 

INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – SESSÕES DE 

FONAUDIOLÓGO E TERAPIA OCUPACIONAL GARANTIDAS EM 

CLÁUSULA DO CONTRATO –– TERAPIA COMPORTAMENTAL E 

EQUOTERAPIA – PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui prática abusiva a restrição 

às formas de tratamento de doença cujo tratamento é coberto pelo 

contrato do plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da 

ANS, por tratar-se de rol exemplificativo. Se não há cobertura expressa 

no contrato firmado entre as partes para os tratamentos de terapia 

comportamental e equoterapia, deve ser reformada parcialmente a decisão 

singular para excluí-los da liminar, confirmando apenas a determinação 

para que a agravante autorize/custeie o tratamento com terapia 

ocupacional e fonoaudióloga, cujas coberturas estão garantidas 

expressamente no contrato e foram indicados por laudo médico e se trata 

de paciente com apenas 04 (quatro) anos de idade.- (N.U 

1014824-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020) Sendo 

assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos 

preceitos legais supracitados, é medida escorreita o deferimento da liminar 

pugnada. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela almejada, para COMPELIR a 

demanda UNIMED NORTE DE MATO GROSSO, autorizar e/ou custear os 

procedimentos indicados ao autor, no prazo de 05 (cinco dias, sob pena 

de MULTA no caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, 

que FIXO no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). CITE-SE, conforme requerido, 

devendo constar as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 27 de Abril de 2020, às 14h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. No mais, DEFIRO a AJG em favor do autor. Por fim, 

PROCEDA-SE com a identificação visual do feito, para que tramite com 

prioridade, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001530-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (EXEQUENTE)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001530-21.2020.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 29981204, p. 1, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON GONCALVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001276-48.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

DEFIRO a AJG. ANOTE-SE. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena 

de não o fazendo ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição 

recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE, se for o caso, o terceiro garantidor, 

providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001173-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE ANDRADE FRITSCH (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001173-41.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO a AJG. ANOTE-SE. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 04 de Maio de 2020, às 14h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou requerida a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR FERREIRA - ME (EXECUTADO)

ALAIR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001157-87.2020.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorados tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 829 e parágrafos do CPC) ou oferecer embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, 

INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como o terceiro 

garantidor, providenciando o registro da penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 

831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de penhora online, 

em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001378-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K M EXTINTORES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO ARENHARDT (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CLOVIS NASCIMENTO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1001378-70.2020.8.11.0040. Arquivamento Vistos etc. 

Considerando que a presente foi distribuída em duplicidade, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO destes autos, devendo a Secretaria da Vara, se for o 

caso, comunicar o departamento de informática do TJMT para 

providências pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000490-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000490-04.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR Vistos etc. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de FRANCISCO 

VIEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, qualificados no presente feito, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio instruída com os 

documentos de id. 28614580 e seguintes. Determinou-se a emenda da 

exordial a fim de que o autor comprovasse a mora da parte requerida, bem 

como o devido recolhimento das custas processuais em id. 28622222 pág. 

1-2. Em cumprimento a determinação acima, a parte autora manifestou em 

id. 28914504 juntando comprovante das custas iniciais, contudo, não 

colacionou aos autos a comprovação da mora mediante protesto de título. 

Logo após, em id. 29448932 a parte autora limitou-se a encartar o 

instrumento de protesto que já constava dos autos, o qual veio 

desacompanhado do comprovante de intimação pessoal. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). 

Consoante exposto acima, determinado à parte autora a emenda da inicial, 

o mesmo manifestou asseverando a constituição da mora da parte 

devedora, eis que realizado o protesto. Entrementes, entendo que não 

restou devidamente demonstrada a mora da parte devedora, eis que a 

notificação extrajudicial encaminhada via Correios não foi entregue pelo 

motivo ‘NÃO PROCURADO’, razão pela qual realizou o protesto, cuja 

intimação se deu por edital, contudo, determinado ao autor à juntada de 

documento comprobatório da intimação, quedou-se inerte. No caso 

concreto, faz necessário consignar que não tendo a notificação 

extrajudicial sido entregue no endereço constante do contrato, evidente o 

não cumprimento da formalidade exigida em lei, vez que se mostra 

indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal, o que não ocorreu nos autos em tela. Nesse sentido, colha-se o 

entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e 

pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 

Súmula nº 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ 

considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a 

caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a 

localização do devedor (STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS). Não 

demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo 

“endereço insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor 

acerca do endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, 

necessária à busca e apreensão do bem. Em razão do efeito translativo e 

considerada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a 

ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso IV e §3º, do CPC. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

20/07/2018) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO DA MORA – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - 

DEVOLVIDA POR MOTIVO DE “INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO” – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROCESSO 

EXTINTO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.A constituição da mora 

é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a 

rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é 

imprescindível que a notificação, expedida para este fim, seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente 

pelo destinatário. Não sendo possível a entrega da notificação, no 

endereço indicado no contrato, mostra-se lícito ao banco/credor que 

providencie a notificação por edital, mas somente depois de esgotados 

todos os meios possíveis para a localização do devedor. (Ap 34659/2018, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – 

EMENDA DA INICIAL DESATENDIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72/STJ). Embora 

tenha sido oportunizado à parte autora emendar a petição inicial, não 

restou devidamente comprovada a mora , de acordo com a disposição 

legal, motivo pelo qual se impõe à manutenção do decisum que bem 

extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de condição de 

procedibilidade. (N.U 1000280-69.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020). 

Como visto, a intimação por edital só serve para a finalidade objetivada 

quando o autor comprovar que foram esgotadas as tentativas de 

intimação pessoal da parte devedora/ré, o que não foi demonstrado no 

presente feito. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. 

COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO 

DEVEDOR . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 

83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 

320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser 

efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam 

esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de 

origem registrou expressamente não haver comprovação válida de 

notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível 

intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as 

possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para 

afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto 

fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste 

Tribunal. (...) (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que o Estatuto 

Processual Civil não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis 

que já recolhidas. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 224 de 995



ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

ANTONIO ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1000354-46.2016.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes (id. 22025936), que passa a fazer parte integrante 

da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Desnecessária a suspensão, eis que, em caso 

de descumprimento do acordo, basta a simples manifestação da parte 

interessada para prosseguimento do feito. CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. P.R.I.C. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002856-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JAIR SCHEFFEL (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002856-21.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001384-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI (REQUERIDO)

 

1001384-14.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001115-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

 

1001115-09.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 210,00(duzentos e 

dez reais). Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 110693 Nr: 2863-35.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO HENRIQUE DA SILVA, CONTRUTORA BS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARCILIO 

HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 Código: 110693Vistos etc.,Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por MARCÍLIO HENRIQUE DA SILA em desfavor de 

CONSTRUTORA BS LTDA (em recuperação judicial), todos qualificados 

nos autos. Ressai dos autos, que dentre um ato e outro as partes 

firmaram acordo objetivando por fim à lide existente entre elas 

(fls.176/177). Consta ainda que os valores consignados nos autos (fls. 

57, 63, 69, 70, 81, 120, 123, 128, 129, 130, 131, 134, 138, 141, 145, 149, 

153, 157,161) serão liberados em favor da requerida, na conta bancária 

do sócio Aglaucio Viana de Souza.Sentença homologatória (fls.178/179). 

Certidão de trânsito em julgado (fl.180).À fl.181, a parte requerida pugnou 

pela expedição de alvará para liberação dos valores depositados.Por 

cautela, antes de analisar o referido pedido, este juízo requisitou 

informações a 1ª Vara Cível desta comarca, a fim de fornecer o inteiro 

teor da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e 

nomeou a administrador judicial, e, com a resposta, determinou a intimação 

do administrador para se manifestar sobre a liberação dos valores em 

favor do referido sócio (fl.182).Às fls. 185/186, juntou-se cópia da 

decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da 

requerida e nomeou o administrador.Instado, a administrada judicial pugnou 

para que os valores sejam vinculados aos autos da recuperação judicial, e 

que não seja levantamento diretamente pela requerida, com o fim de servir 

para pagamento de dívidas prioritárias da recuperanda/requerida 

(fls.201/2020).É O RELATÓRIO. DECIDO.Diante da manifestação da 

Administradora Judicial (fl.201/202), DETERMINO que os valores 

consignados nos autos (fls. 57, 63, 69, 70, 81, 120, 123, 128, 129, 130, 

131, 134, 138, 141, 145, 149, 153, 157,161), sejam vinculados nos autos 

da recuperação judicial da empresa/requerida (cód. 87157 - fls. 

185/v/186).Após, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas 

necessárias.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 

___de março de 2020. DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 186950 Nr: 11500-67.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 186950

Vistos etc.,

Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta por JUSTINO 

ALVES DOS SANTOS, em face de IONILDE SENA DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos.
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 À fl. 78, foi determinada a intimação parte autora para se manifestar.

Conforme certidão de fl.81, a parte requerente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.81) e sem dar o efetivo andamento ao processo. O 

que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a parte seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de _________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21908 Nr: 2169-18.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, JONAS 

MOLINARI ARAUJO - OAB:25238/O, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE PALUDO - OAB:24269, 

MARCUS VINÍCIUS CARVALHO DE REZENDE REIS - OAB:MG1623-A

 Intimação do advogado(a) JONAS MOLINARI ARAUJO, para devolução 

dos autos nº 2169-18.2004.811.0040, Cod. 21908, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37566 Nr: 467-32.2007.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ATILA SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, 

DIEGO ARTURO URRESTA - OAB:OAB/PR 37298, FERNANDO MUNIZ 

SANTOS - OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do 

CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração.2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses 

ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a 

contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição 

revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. 

Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito 

embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar 

a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração 

rejeitados.Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, 

afigura-se o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro 

material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequadaAdemais, o juiz 

não esta adstrito a rebater todos os fundamentos, e tampouco obrigado a 

se pronunciar sobre todos os argumentos da parte quando compõe a lide 

fundamentadamente.Por conseguinte, incumbe ao embargante recorrer 

adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem 

presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos de 

declaração.Por todo exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, já que não se 

fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição do referido 

recurso, devendo a decisão ser integralmente cumprida. No mais, 

CERTIFIQUE-SE o transito em julgada da sentença, e se nada for 

requerido, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas necessárias.Interposto 

recurso de apelação, independentemente da análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 3154-79.2007.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624/PR, ANDRÉ RICARDO TUBIANA - OAB:36.915-PR, ATILA 

SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 , Publicado no DJE 14/09/2015)Ademais, o juiz não esta adstrito a rebater 

todos os fundamentos, e tampouco obrigado a se pronunciar sobre todos 

os argumentos da parte quando compõe a lide fundamentadamente.Por 

conseguinte, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da decisão 

proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os requisitos que 

ensejam a oposição dos embargos de declaração.Por todo exposto, 

CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na 

íntegra a sentença recorrida, já que não se fazem presentes os requisitos 

que ensejam a oposição do referido recurso, devendo a decisão ser 

integralmente cumprida. No mais, CERTIFIQUE-SE o transito em julgada da 

sentença, e se nada for requerido, ARQUIVE-SE os autos com as cautelas 

necessárias.Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41732 Nr: 4531-85.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO GARBIN, INSOL DO BRASIL 

ARMAZÉNS GERAIS CEREALISTA LTDA, MAUÁ CONSULTORIA, 

CORRETORA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057 

- MT, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ANDERSON BORCATH BARBERI - OAB:38689, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3574/MT, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - 

OAB:175175, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Processo nº 41732

Vistos etc.,

1. INTIME-SE a requerida INSOL e MAUÁ para, NO PRAZO SUCESSIVO DE 

15 DIAS, apresentarem alegações finais, começando pela INSOL.

2. Decorrido o prazo, façam-me conclusos.

Sorriso/MT, ____de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44852 Nr: 1787-83.2008.811.0040

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 Código: 44852

Vistos etc.,

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

proposta por DAVID GEMELLI em desfavor do GELSON FERNANDO 

MASSUQUETO todos qualificados nos autos.

Verifica-se que os autos principais foram extintos por abandono da 

causa, uma vez que se mudou do endereço incialmente informados nos 

autos sem informar previamente o juízo (cód. 45284).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que a demanda cautelar possui nítido proposito 

assecuratório, servindo como instrumento apto a assegurar a eficácia da 

decisão definitiva a ser proferido no processo principal e, sobrevindo 

sentença extintiva do feito principal, deve a presente cautelar, por ser 

acessória, seguir o mesmo caminho na esteira do denominado principio da 

gravitação jurídica.

 Por todo exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de março de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46565 Nr: 3483-57.2008.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:10.990/11340MT, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - 

OAB:15347/MT, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - 

OAB:11657, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46565

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPOSITO 

ajuizada por BANCO FINASA BMC S/A em desfavor de GRACILIANO LEITE 

CARVALHO, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para dar andamento ao feito, a parte 

autora permaneceu inerte/omissa (fl.108), demonstrando desinteresse 

pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

requerente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte requerente.

Custas pela parte autora se houver.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, diante da ausência de 

contraditório.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de ______________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 57616 Nr: 1374-02.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, VANDA 

LUKS MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30.515, 

SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, revogando a medida liminar de fls. 74/78, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, com resolução de mérito.Condeno a parte 

VENCIDA em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos dos artigos 82 e 85, § 2º e incisos do CPC.Havendo recurso de 

apelação, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal (art. 1010, §1°, CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

contrarrazões, remetam-se os autos ao E. TJM, para juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3°, CPC).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Sorriso/MT, 

____ de _________________ de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 83340 Nr: 2349-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN MARTINS SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B

 Código 83340

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado às fls. 115, e com 

observância no disposto no artigo 921, III, §1º, do CPC, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data desta 

decisão.

Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte exequente, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

Transcorrido o prazo prescricional, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, ____ de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93051 Nr: 4819-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 
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PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Processo nº: 93051

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido retro, razão pela qual, DETERMINO:

1. EXPEÇA-SE mandado de cumprimento de liminar e citação, nos termos 

da decisão de fls.158/163.

2. Caso os endereços constante à fl.183, sejam os mesmo já juntados nos 

autos, INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 10 DIAS apresentar o 

endereço atualizado o requerido.

3. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora 

para, NO PRAZO DE 5 DIAS, dar o efetivo andamento ao feito, sob pena 

de extinção do feito.

INTIME-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116352 Nr: 7365-17.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ UMBERTO EICKHOFF, DANIELLE BAUMEL 

EICKHOFF, CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Simone Gavasso

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93051 Nr: 4819-57.2012.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de citação conforme 

determinação de fls.187, bem como, trazer aos autos, endereço atualizado 

para o respectivo cumprimento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 1295-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para retirar nesta 

secretaria o Termo/Certidão de penhora, condicionada a apresentação da 

guia para expedição de certidão/termo de penhora, no sítio da Internet do 

TJMT, comprovando o pagamento nos autos, a fim de que a mesma seja 

devidamente selada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32095 Nr: 1295-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte executada, por seu procurador, 

via DJE, para querendo, manifestar-se, no prazo legal, acerca da penhora 

de bens realizada, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 120373 Nr: 10272-62.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPAÇO FINGER MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, 

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO NORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A, 

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

proposta por THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA em desfavor de LUIZ 

FERNANDO NORO, ambos qualificados nos atos.

Às fls. 104, determinou-se intimação do executado para pagamento, 

sendo certificado às fls. 110, a não realização da intimação diante da falta 

do recolhimento das diligencias.

Às fls. 112/113, a exequente pugnou pela intimação via DJE, e às fls. 

114/116, pleiteou a gratuidade da justiça.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, antes de analisar as petições de fls. 112/116, tenho que, a 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, o artigo 99, § 2º do CPC, ressalva ao magistrado a 

possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem 

cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos 

capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte exequente não demonstrou a sua 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício.

 Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte exequente para, alternativamente, NO PRAZO DE 15 DIAS: a) 

RECOLHA OU COMPLEMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS; ou b) junte aos 

autos vastos documentos que comprovem cabalmente a alegada pobreza.

Após, CONCLUSOS para analise demais pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, _____ de __________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 126380 Nr: 3242-39.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, MOISES LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a cessão de crédito celebrada pelo 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A e RIO CLARO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.DEFIRO o 

pedido de substituição processual, devendo então constar no polo ativo 

da demanda o nome do cessionário RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Proceda-se com as 

retificações e alterações necessárias, inclusive na capa dos autos, bem 

como quanto ao cadastro dos advogados.Ressalto, por conseguinte, que 

cabe ao novo credor praticar os atos necessários à preservação dos 

direitos cedidos. Após a retificação, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar o valor atualizado da dívida, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.Com a manifestação, INTIMEM-SE os executados quanto à cessão de 

crédito realizada nos autos, bem como para que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, realize o pagamento da dívida, no valor atualizado a ser 

apresentado pelo exequente.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, ____ de março de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 128935 Nr: 4728-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ISDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 De mais a mais, necessário lembrar que esta demanda versa tão somente 

sobre a execução de alimentos anteriormente fixados, bem como dos que 

vencerem no curso da demanda. Assim, REJEITO a justificativa 

apresentada às fls. 99/104. Ademais, preenchidos os requisitos 

constitucionais da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da 

obrigação alimentar, já que o devedor deixou de cumprir com sua 

obrigação alimentar, deve ser mantida a decretação da prisão civil até que 

seja comprovada a satisfação da pretensão executiva. Nesse sentido, 

leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em sua obra “Dos Alimentos”, RT, 3. 

Ed., p.1072:“Assim, não implicando a cessação voluntária do pagamento 

da pensão por parte do devedor causa de cessação ou exoneratória do 

débito alimentar, e não podendo o devedor beneficiar-se de sua própria 

relapsia, desde que não tenha promovido opportuno tempore ação 

exoneratória do encargo alimentar, é legítima a sua prisão administrativa 

se não justificada a impossibilidade de efetuar o pagamento do 

débito...”.Assim sendo, MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL do 

executado JUSTINO ALVES DOS SANTOS, nos termos da decisão de fls. 

90.Tendo em vista a certidão de fls. 111, EXPEÇA-SE NOVO MANDADO 

para dar cumprimento à decisão de fls. 90.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, ____ de 

___________________ de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 106519 Nr: 9582-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER 

ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO ALVES DE CASTRO - 

OAB:17.772/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 106519

Vistos etc.,

Inicialmente, INTIME-SE o advogado do executado para que, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, indique o atual localização dos bens vinculados em 

penhor.

No mais, considerando que o executado foi devidamente citado e não 

pagou a débito executado, DEFIRO o pedido de arresto de 97.693 sacas 

de milho (60 kg cada), para satisfazer o débito, conforme vinculados em 

penhor cedular, devendo o oficial de justiça observar a cotação do dia do 

milho em grãos.

Desde já, NOMEIO a parte exequente fiel depositária do produto 

eventualmente arrestado, ficando os grãos arrestados depositados em 

armazém indicado pela parte exequente (fls. 126), devendo esta 

providenciar a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as 

despesas da remoção a armazenamento do produto a cargo da parte 

requerente até decisão final nesses autos, ficando esta advertida que 

esta expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem 

judicial

Após o cumprimento do arresto, INTIME-SE a parte exequente a prestar a 

caução idônea para garantia de eventual prejuízo ao executado, devendo 

recair sobre bens imóveis livres e desembaraçados, no prazo de 05 dias 

para o cumprimento da constrição, sob pena de revogação da decisão, 

devendo a garantia ser homologada pelo juízo.

Após o cumprimento do arresto, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora e respectiva avaliação, intimando-se a parte executada 

na mesma oportunidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de _____________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 102585 Nr: 5522-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI WALKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-0-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Processo nº 102585

Vistos etc.,

1. Inicialmente, RECEBO o presente cumprimento de sentença.

2. Nos termos do artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente/impugnada para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

365/370.

3. Após, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ___ de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 111490 Nr: 3523-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA CRISTINA DE BRITO VEDOY DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 111490Vistos etc.,Do pedido de RENAJUD:1.Considerando a 

inércia da parte executada para saldar o débito, DEFIRO a penhora de 

veículos, via RENAJUD, razão pela qual determino:2.PROCEDA-SE COM À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a 

avaliação por oficial de justiça.3.Se a penhora for realizada com sucesso, 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 

2º, CPC/2015).4.Caso sejam localizados veículos com gravames, 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar e requerer o que entender de direito. Com a manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS.5.Decorrido o prazo acima o item 2, 

INTIME-SE a parte exequente a fim de manifestar quanto ao valor do 

veículo e, caso dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação 

(art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, 

CPC/2015).6.Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

executada a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Na sequência, REMETAM conclusos os autos para 

apreciação do pleito.7.Manifestado o interesse na alienação por conta 

própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das condições (art. 880, 

§ 1º, CPC/2015).8.Transcorrido o prazo o item 5 in albis, determino a 

SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se 

suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 114451 Nr: 5904-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES DA 

SILVA, NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR TENEDINI, VALDENICE GALELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT, CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, 

CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 114451

Vistos etc.,

Trata-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por NANTES 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI E OUTROS, em face de 

LEONIR TENEDINI e VALDENICE GALELLI, todos qualificados nos autos.

 À fl. 80, foi determinada a intimação parte exequente para se manifestar.

Conforme AR de fls. 81/83, a parte exequente não foi encontrada no 

endereço informado.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.81/83) e sem dar o efetivo andamento ao processo. 

O que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando suspensa sua cobrança, caso a exequente seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ___ de ________________ de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 116755 Nr: 7685-67.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ZANATTA, ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 Código: 116755

 Vistos etc.,

Diante da interposição do recurso de apelação (fls. 126/134), decido nos 

seguintes termos:

I. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões NO PRAZO 

LEGAL DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC, caso 

ainda não tenha sido intimada.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme o 

art. 1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ___________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104131 Nr: 7189-72.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PIACINI, ANTONIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de citação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 95622 Nr: 7505-22.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NARDI, EDUARDO LUIZ NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA GUSATTI - OAB:27511 

OAB/MT, DANIEL HENRIQUE DE MELO - OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Código: 95622

Vistos, etc.,

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida por UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução (fls. 

549/555).

Determinou-se remessa para contadoria apurar os cálculos (fls. 566), que 

apresentou valores às fls. 567/568.

A parte exequente concordou com os cálculos apresentados pelo 

contador judicial (fls. 570).

A parte executada se manifestou, concordando com os cálculos e 
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pugnando pelo deposito da diferença apurada (fls. 572).

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que houve concordância com os cálculos trazidos pelo 

contador judicial (fls. 567/568), que apontou deposito a maior pela 

executada, impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados às fls. 567/568, os quais ficam fazendo parte desta 

decisão.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 90 do CPC, se devidas..

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor de R$ 31.261,62 em favor 

de Eduardo Luiz Nardi e Luiz Carlos Nardi, na conta bancária informada à 

fl. 564;

EXPEÇA-SE alvará para levantamento do saldo remanescente no valor de 

R$ 452,02, em favor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, na conta bancária informada à fl. 572;

Uma vez levantados os valores, após o TRÂNSITO EM JULGADO da 

sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de __________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 95803 Nr: 7708-81.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BERENICE SVIDZIKIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 95803Vistos etc.,Do pedido de RENAJUD:1.Considerando a 

inércia da parte executada para saldar o débito, DEFIRO a penhora de 

veículos, via RENAJUD, razão pela qual determino:2.PROCEDA-SE COM À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos 

autos dados suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial 

de Justiça (art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a 

avaliação por oficial de justiça.3.Se a penhora for realizada com sucesso, 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 

2º, CPC/2015).4.Caso sejam localizados veículos com gravames, 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar e requerer o que entender de direito. Com a manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS.5.Decorrido o prazo acima o item 2, 

INTIME-SE a parte exequente a fim de manifestar quanto ao valor do 

veículo e, caso dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação 

(art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, 

CPC/2015).6.Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

executada a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Na sequência, REMETAM conclusos os autos para 

apreciação do pleito.7.Manifestado o interesse na alienação por conta 

própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das condições (art. 880, 

§ 1º, CPC/2015).8.Transcorrido o prazo o item 5 in albis, determino a 

SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se 

suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do 

CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 95145 Nr: 6974-33.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR SAUER, NEUSA ROSSATO SAUER, AGRONIR 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PUTEN OLIVEIRA - 

OAB:41981/RS

 PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.1. A pretensão 

de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do CPC, 

razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração.2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses 

ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez ausente a 

contradição afirmada pelos embargantes; sendo certo que a contradição 

revela-se por proposições inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. 

Impende salientar que os recorrentes apontam contradição do feito 

embargado com os arestos trazidos à colação, o que é inapto a respaldar 

a oposição do presente recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/08/2015, DJe 

31/08/2015)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REFORMA DO 

JULGADO - VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO Ausentes 

quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se o intuito 

infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, 

reformar o julgado por via inadequada. (ED 121761/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, 

Publicado no DJE 14/09/2015)Por conseguinte, incumbe ao embargante 

recorrer adequadamente da decisão proferida por este Juízo, já que não 

se fazem presentes os requisitos que ensejam a oposição dos embargos 

de declaração.Por todo exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.INTIME-SE.CUMPRA-SE. ÁS 

PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, ____de _________________ de 2020.DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 2597-53.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ELI FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, MARLON ZANELLA - OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 83546

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO o pleito Ministerial motivo pelo qual DETERMINO a 

intimação da parte autora para se manifestar acerca dos documentos 

juntados à fl. 85/86, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Com a manifestação, dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, ____ março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 84114 Nr: 3288-67.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO PEDRO LENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ ROOS, AMAURI LUIZ KISIEL, 

ERICA ROSANE HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, THOMAS 

GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 84114Vistos etc.,Inicialmente, cadastre os novos advogados 
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da parte exequente, conforme requerido à fl.150/151À fl.152/155, o 

exequente pugnou pela adjudicação da colheitadeira descrita às fls. 96. 

Deste modo, INTIME-SE o executado do pedido de adjudicação às fls. 

114/118, nos termos do art. 876, §1º, I, do NCPC, bem como para se 

manifestar sobre os novos cálculos apresentados.Decorrido o PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS após a intimação dos executados, venham os autos 

conclusos para os fins do art. 877 do CPC.Considerando que o executado 

foi citado para efetuar o pagamento e deixou decorrer o prazo in albisi, 

DEFIRO o pedido de fl.155, razão pela qual DETERMINO a inclusão do nome 

da parte executada nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, 

conforme art. 782, §3° do CPC.DEFIRO também a pesquisa de informações 

acerca da última declaração de bens e rendimentos do(s) executado(s) e 

Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) por meio do sistema INFOJUD, 

devendo a serventia providenciar o necessário.Resultando positiva a 

pesquisa, fica a parte interessada ciente de que, nos termos do 

Provimento nº 293/86 do Conselho Superior da Magistratura e art. 263, I, 

das NSCGJ, as informações sobre a situação econômico-financeira da 

parte devedora ficarão arquivadas em cartório em pasta própria, facultado 

o seu exame no balcão por 30 dias. Fica ciente ainda de que é vedada a 

extração de cópia reprográfica das informações e de que, decorrido o 

prazo assinalado, serão as mesmas destruídas (artigo 4º, parágrafos 1º e 

2º do referido provimento).Restando infrutífera as diligências acima, 

INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora 

em nome da parte executada, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 85601 Nr: 4955-88.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, LANDER PIAZZA, INES BUZZACARO PIAZZA, DAVID DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO a cessão de crédito celebrada pelo 

BANCO BRASIL S/A e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS.DEFIRO o pedido de substituição processual, devendo então 

constar no polo ativo da demanda o nome do cessionário ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Proceda-se com as 

retificações e alterações necessárias, inclusive na capa dos autos, bem 

como quanto ao cadastro dos advogados.Ressalto, por conseguinte, que 

cabe ao novo credor praticar os atos necessários à preservação dos 

direitos cedidos. Após a retificação, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar o valor atualizado da dívida, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.Com a manifestação, INTIMEM-SE os executados quanto à cessão de 

crédito realizada nos autos, bem como para que, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, realize o pagamento da dívida, no valor atualizado a ser 

apresentado pelo exequente.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Sorriso/MT, ____ de março de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87387 Nr: 6890-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CARLOS CAMÍCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROMEU TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Código Apolo nº: 87387

Vistos, etc.

Considerando que entre a data do protocolo do pedido de dilação do prazo 

(fl. 106) e a presente data já se passaram mais de 60 (sessenta dias) 

dias, resta prejudicada a análise do pedido, vez que não há novas 

justificativas para suspender o feito, razão pela qual indefiro o pedido de 

dilação.

INTIME-SE parte exequente para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se 

manifeste requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). 

Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Sorriso/MT, _____ de ___________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 90532 Nr: 2161-60.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEMAR EDGAR MARIN, JOSIMAR DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 90532Vistos etc.,Do pedido de INFOJUD:1.DEFIRO o pedido 

de requisição de informações à Receita Federal, visando ao adimplemento 

de dívida contraída pelos executados, não tendo, até a presente data, 

embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens 

em nome desta, aptos para saldar integralmente a dívida.2.O acesso ao 

sistema INFOJUD pode ser deferido ainda que não comprovado o prévio 

esgotamento de todas as diligencias, de modo a salvaguardar um prazo 

razoável a duração do processo.3.A propósito, o Superior Tribunal de 

Justiça já enfrentou o assunto, in verbis:“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA 

INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ 

posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios 

colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão 

se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte 

Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos 

recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 

1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).4.Além do 

mais, a execução se realiza no interesse do exequente/credor (art. 

797/CPC), não cabendo ao Poder Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso 

à solução mais adequada no momento.5.Por todo exposto, DEFIRO o 

pedido de remessa de requerimento à Delegacia da Receita Federal, via 

INFOJUD, requisitando informações de bens, em nome dos executados 

passíveis de penhora.6.Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, bem como 

para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 2356-45.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR VEICULOS, CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 
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GILARDE - OAB:MT-7440, ALEX SANDRO MONARIN - OAB:7874-B

 Código: 90704

Vistos etc.,

Antes o pedido de penhora online (BACENJUD/RENAJUD/INFIJUD), 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentar o 

CPF/CNPJ da parte executada, pois tal informação é imprescindível para 

realizar a consulta nos referidos sistemas.

Aportando a informação, façam-me os autos conclusos.

Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para, NO PRAZO DE 05 DIAS, impulsionar o feito, sob pena de extinção da 

ação.

INTIME-SE

CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS

Sorriso/MT, ____, de março 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2489-87.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO STIEVEN, IVONE TEREZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Código Apolo nº: 90902

Vistos, etc.,

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, dando provimento ao recurso de apelação para 

cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito (fls. 

256/259), verifico que foi determinado o arquivamento (fls. 264), bem 

como intimação recolhimento custas (fls. 268/269).

Desta forma, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar a decisão de fls. 

264, DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

APENSEM-SE estes autos ao processo código 84354.

CUMPRA-SE, expedido o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, ___ de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 91950 Nr: 3809-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR SAUER, NEUSA ROSSATO SAUER, 

AGRONIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PUTEN OLIVEIRA - 

OAB:41981/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Código 91950

Vistos, e etc.

DEFIRO o pleito de fls. 75, de modo que EXPEÇA-SE certidão para fins de 

protesto, na forma do artigo 517 do CPC.

No mais, tendo em vista que não houve o pagamento voluntário do débito 

pelo executado, mesmo devidamente citado, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 

782, §3º, do CPC, por meio do sistema SERASAJUD.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso-MT, ___ de ________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Código 91950

Vistos, e etc.

DEFIRO o pleito de fls. 75, de modo que EXPEÇA-SE certidão para fins de 

protesto, na forma do artigo 517 do CPC.

No mais, tendo em vista que não houve o pagamento voluntário do débito 

pelo executado, mesmo devidamente citado, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 

782, §3º, do CPC, por meio do sistema SERASAJUD.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso-MT, ___ de ________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134524 Nr: 7757-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

(AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA), AGRO 

AMAZÔNIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA NOVA DENOMINAÇÃO DA 

EMPRESA AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - OAB:8.934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601/O

 Intimação do advogado(a) PAULO MORELI, para devolução dos autos nº 

7757-20.2015.811.0040, Cod. 134524, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 147886 Nr: 2927-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 147886

Vistos etc.,

Considerando certidão de fls. 85, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, _____ de _________________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 233 de 995



 Cod. Proc.: 130268 Nr: 5477-76.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.093/MT, RAYANNY L. MIRANDA - OAB:18652

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte demandada a 

pagar aos autores, na proporção de 50% para a companheira Sra. 

NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES, 25% para a filha Suzana Soares da 

Silva, e 25% para a filha Viviane Gonçalves da Silva, na quantia 

equivalente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o 

art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c 

o § 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da citação, bem como a correção monetária a partir do 

sinistro (Súmula 580 STJ).Condeno a requerida suportar a verba honorária 

em favor do procurador do autor, no montante equivalente a 10% sobre o 

valor da causa (NCPC, art. 8, §2º e incisos).Após o trânsito em julgado, 

nada mais sendo requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Havendo apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do CPC.Sorriso - MT, ___ de 

___________________ de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 131555 Nr: 6161-98.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDKM, ILN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°: 131555

Vistos etc.,

Em detida análise ao feito, verifico que os requeridos foram citados 

pessoalmente e não compareceu aos autos ou contratou advogado. 

Desse modo, considerando a indisponibilidade do direito objeto da 

presente ação, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72, paragrafo único do CPC.

Assim, NOMEIO como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

Ademais, confirmada a paternidade da parte requerida através de prova 

documental pré-constituída, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS a 

alimentanda no valor equivalente a 30% (TRINTA POR CENTO) DO 

SALÁRIO MÍNIMO vigente e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, devidos a partir da citação, visto que ausentes elementos 

concretos quanto a real capacidade financeira do alimentante. Os 

alimentos deverão ser adimplidos até o dia 10 de cada mês, mediante 

depósito na conta que deverá ser indicada pela parte autora, caso ainda 

não conste dos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT, ____ de março de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44118 Nr: 965-94.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU JOSÉ BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17.220, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, tendo em vista a Carta de Intimação devolvida 

pelo correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44631 Nr: 1573-92.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRES MELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Código Apolo nº: 44631

Vistos, e etc.

Trata-se de PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA da empresa/executada AGRENCO DO BRASIL S/A, feito pela 

parte exequente AIRES MELLA (fls.379/385).

 Requereu a intimação dos sócios da executada para efetuarem o 

pagamento do débito exequendo.

 Vieram-me os autos conclusos.

Fundamento. Decido.

A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa, determino a 

CITAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS da executada, que podem ser 

encontrados nos endereços indicados às fls. 384, para responderem 

quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, _____ de __________________ de 20_____.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45717 Nr: 2636-55.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON FERNANDO MASSUQUETO, GELSO 

CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 Vistos etc.,

CUMPRA-SE o determinado nos autos principais (cód.44922), nesta data.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ___ de MARÇO de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35577 Nr: 4703-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, JOSÉ AMADEU 
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ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI, JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, 

CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Carvalho do Amaral - 

OAB:94.054, ARIVAL JOSE BETINELLI - OAB:74.635, DANILO 

KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756/PR, EVERTON DIEGO GIESSLER - 

OAB:74627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS 

CASTILHOS DA SILA - OAB:64.833, PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:PR/58676, SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Código Apolo nº: 35577

Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por C.VALE 

- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em desfavor de ROQUE JOSÉ 

GRAPIGLIA e OUTROS.

Dado o despacho inicial (fls. 47/51), a parte executada foi devidamente 

citada para pagar o débito (fls.61), contudo deixou decorrer o prazo (fls. 

67).

Aportou aos autos (fls. 355/361) petição da parte exequente informando 

que o executado realizou, no curso da execução, a alienação do imóvel 

matricula nº 7.456, do CRI de Sorriso/MT, indicado anteriormente à 

penhora, alegando fraude à execução.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da alegada fraude à execução e em cumprimento ao que determina 

o artigo 792, §4° do CPC, bem como o princípio do contraditório, INTIME-SE 

PESSOALMENTE os terceiros adquirentes imóvel matricula nº 7.456, do 

CRI de Sorriso/MT (fls. 360), para que, caso queiram, oponham embargos 

de terceiro ou se manifeste na presente execução, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

Apresentada a manifestação, INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, _____ de _____________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41085 Nr: 3906-51.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA, JOÃO 

PAULO CASTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE - 

OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL, para 

devolução dos autos nº 3906-51.2007.811.0040, Cod. 41085, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 58003 Nr: 1610-51.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA YONE HOFFMANN, VALMOR ANTÔNIO 

FERRONATO, JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, VANDA LUKS 

MAFRA, HAROLDO HOFFMANN, MARILDA ANTONIETA ROSINA 

FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12639

 Código Apolo nº: 58003

Vistos etc.,

Inicialmente, INTIME-SE o advogado do executado para que, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, indique o atual localização dos bens vinculados em 

penhor.

No mais, considerando que o executado foi devidamente citado e não 

pagou a débito executado, DEFIRO o pedido de arresto de 8.312 sacas de 

soja (60 kg cada), para satisfazer o débito, conforme vinculados em 

penhor cedular, devendo o oficial de justiça observar a cotação do dia da 

soja em grãos.

Desde já, NOMEIO a parte exequente fiel depositária do produto 

eventualmente arrestado, ficando os grãos arrestados depositados em 

armazém a ser indicado pela parte exequente, devendo esta providenciar 

a remoção e o armazenamento dos grãos, ficando as despesas da 

remoção a armazenamento do produto a cargo da parte requerente até 

decisão final nesses autos, ficando esta advertida que esta 

expressamente vedada a comercialização dos grãos sem ordem judicial

Após o cumprimento do arresto, INTIME-SE a parte exequente a prestar a 

caução idônea para garantia de eventual prejuízo ao executado, devendo 

recair sobre bens imóveis livres e desembaraçados, no prazo de 05 dias 

para o cumprimento da constrição, sob pena de revogação da decisão, 

devendo a garantia ser homologada pelo juízo.

Após o cumprimento do arresto, proceda o Sr. Oficial de Justiça de 

imediato à penhora e respectiva avaliação, intimando-se a parte executada 

na mesma oportunidade.

No mais, tendo em vista que não houve o pagamento voluntário do débito 

pelo executado, mesmo devidamente citado, DEFIRO o pedido de inclusão 

do nome do executado no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 

782, §3º, do CPC, por meio do sistema SERASAJUD.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, ____ de _____________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 57084 Nr: 939-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO FRANCISCO MEINE - 

OAB:68334/RS, EVERTON ANTONIO PAIANI - OAB:77295/RS, RANNIER 

FELIPE CAMILO - OAB:22135-B, WERNER CANTALÍCIO - OAB:3950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Código nº 57084Vistos, etc.Trata-se de ação ordinário em fase de 

cumprimento de sentença proposta por FRANCISCO DAGHETTI em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos.Em breve síntese, a 

parte executada apresentou exceção de pré-executividade (fl. 325/330), 

1. A Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses 

excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título 

executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, 

possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a 

constrição judicial em seu patrimônio. 2. Na hipótese dos autos, o título que 

instrui a Execução, a princípio, demonstra ser dotado de liquidez, certeza 

e exigibilidade, o que afasta o Excipiente. (TJMT, AI 108369/2016, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

07/02/2017).Portanto, as matérias arguidas não se configuram dentre 

aquelas especialíssimas que permitem o manejo da exceção de 

pré-executividade, devendo ser deduzida em sede de embargos à 

execução, que possibilita uma discussão com ampla e indispensável 

dilação probatória.Com esses fundamentos, REJEITO a exceção de 

pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução até a 

satisfação do crédito.Assim, INTIME-SE o exequente para apresentar o 

calculo atualizado do débito, bem como pugnar o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, determino a SUSPENSÃO 

do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a 

prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. Decorrido 

o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da 

localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os 

autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da 

parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 
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prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 60338 Nr: 3635-37.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA YONE HOFFMANN, VALMOR ANTÔNIO 

FERRONATO, JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, VANDA LUKS 

MAFRA, HAROLDO HOFFMANN, MARILDA ANTONIETA ROSINA 

FERRONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067, 

SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT

 Código: 60338

Vistos etc.,

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PRECISA 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, em face da r. sentença proferida às fls. 

135/137, alegando que houve contradição do juízo que deixou de fixar os 

honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme 

certidão de fl.147.

Pois bem.

 No que tange a aludida contradição, entendo que assiste razão à parte 

embargante, uma vez que em respeito a princípio da causalidade, a parte 

que deu causa ao ajuizamento da demanda, bem como o fato da defesa 

ter se manifestado nos autos, deve arcar com os honorários advocatícios.

Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, para retificar o dispositivo da r. sentença, para que 

onde se lia: " (...) HONORÁRIOS advocatícios indevidos, mantendo os 

demais termos da sentença, deve se ler:

"Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC".

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, ____ de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 61096 Nr: 4389-76.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MORBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 É desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado 

se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato. 

Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Min. Felix 

Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017; AgRg no AREsp 748.947/RN, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; RESp 1.696/SP, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e EDcl no AgInt 

no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

18/12/2017.2.Agravo interno não provido. (STJ-AgInt no REsp: 1646025 RJ 

2016/0333373-o, Rlator: Ministro Benedito Gonçalves, Dara de Julgamento: 

03/04/2018, T1-Primera Turma, Data de Publicação: DJe 

16/04/2018).Portanto, considerando que o referido executado foi intimado 

para efetuar o pagamento do débito voluntariamente e deixou decorrer o 

prazo in albis, CUMPRA-SE o determinado às fls. 285, sendo expedido o 

mandado de penhora e avaliação.Cumpridas as diligências, havendo 

eventual penhora de bens, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Caso infrutífera, INTIME-SE a parte exequente 

para que de efetivo prosseguimento na execução, indicando bens a 

penhora, no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo, determino a 

SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se 

suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do 

CPC. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte 

exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°, do artigo 921, CPC. Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52610 Nr: 2671-78.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento a presente execução, requerendo o que de 

direito.Transcorrido o prazo, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. Decorrido o prazo da 

suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da localização 

da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da parte 

exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC. Transcorrido o 

prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal.CUMPRA-SE, 

e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . S o r r i s o / M T ,  _ _ _ _ _  d e 

_______________________ de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46418 Nr: 3364-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELMIR PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHINELLO METALURGICA E 

PREMOLDADOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JORGE JOSÉ AGUIAR SILVA - OAB:6012, 

MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETTO - OAB:7.502-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, para manifestar-se acerca das negativas de Bcenjud e Renajud, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48634 Nr: 5526-64.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, IDA GLACI 

HESSLER THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para trazer aos autos a 

memória atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, para 

recolher a guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos, a fim de que os terceiros interessados sejam 

intimados, uma vez que o endereço dos mesmos não é atendido pelo 

serviço postal.

Olga Mazzei
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 17223 Nr: 1470-61.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Vistos etc.,Do pedido de RENAJUD:1.Considerando a inércia dos 

executados para saldar o débito, DEFIRO a penhora de veículos, via 

RENAJUD, razão pela qual determino:2.PROCEDA-SE COM À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato. Caso conste dos autos dados 

suficientes, deverá ser juntada a pesquisa do valor médio de mercado do 

bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas – FIPE, ficando dispensada a avaliação por Oficial de Justiça 

(art. 871, IV, CPC/2015). Em caso negativo, PROCEDA-SE a avaliação por 

oficial de justiça.3.Se a penhora for realizada com sucesso, INTIME-SE a 

parte executada, na pessoa do advogado ou, se não houver, 

pessoalmente, para se manifestar, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

acerca da penhora e da pesquisa do valor médio do bem (art. 841 e 872, § 

2º, CPC/2015).4.Caso sejam localizados veículos com gravames, 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se 

manifestar e requerer o que entender de direito. Com a manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS.5.Decorrido o prazo acima o item 4, 

INTIME-SE a parte exequente a fim de manifestar quanto ao valor do 

veículo e, caso dele não discorde, quanto ao interesse na adjudicação 

(art. 876, CPC/2015) ou na alienação do bem por conta própria (art. 880, 

CPC/2015).6.Manifestado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

executada a respeito do pedido, na forma do artigo 876, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo se pronunciar NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Na sequência, REMETAM conclusos os autos para 

apreciação do pleito.7.Manifestado o interesse na alienação por conta 

própria, REMETAM-SE conclusos para a definição das condições (art. 880, 

§ 1º, CPC/2015).Do pedido de INFOJUD:8.Nos autos, vislumbra-se que a 

parte exequente ajuizou a ação em 04/06/2003, visando ao adimplemento 

de dívida contraída pelos executados, não tendo, até a presente data, 

embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens 

em nome desta, aptos para saldar integralmente a dívida..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 27670 Nr: 2132-54.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIR JOSE TAPARELLO, PAULO R. FERREIRA 

E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ANA LÚCIA STEFFANELO - OAB:4.709-B, BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Código: 27670

Vistos etc.,

AGUARDE-SE o cumprimento do que determinado nos autos em apenso 

(nº 52503).

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30719 Nr: 5134-32.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B

 Código: 30719

Vistos etc.,

1.) DEFIRO a penhora sobre o bem indicado. Lavre-se o respectivo termo, 

na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, constituindo-se a parte executada 

como fiel depositária do bem.

 2.) Após, EXPEÇA-SE mandado/precatória para avaliação do bem e, ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda a 

intimação pessoal da parte executada quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo casada a parte executada, 

seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do art. 842 do NCPC.

3.) Consigno que, para eficácia perante terceiros, competirá à parte 

exequente providenciar a averbação da penhora às margens da matrícula 

do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 844 do 

NCPC. De igual modo, consigno que a parte exequente deverá atentar ao 

disposto no art. 799 do NCPC, providenciando as intimações pertinentes, 

caso necessário.

4.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, ____ de ______________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34281 Nr: 3395-87.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERLE & ANDERLE LTDA ME, NILTON JOÃO 

ANDERLE, AMARILDO ALBERTO ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Código Apolo nº: 34281

Vistos, etc.,

Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito e que, os 

executados foram devidamente citados, que as pesquisas junto aos 

sistemas Renajud e Bacenjud restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido de 

requisição de informações à Receita Federal, para tanto, proceda, a 

Senhora Gestora Judiciária, a consulta via sistema INFOJUD, para que 

apresente as três ultimas declarações do Imposto de Renda em nome dos 

executados (observando os dados de fl. 216-vº), juntando cópia da 

operação anexa, a qual deverá ser guardada em arquivo próprio, em 

segredo de justiça.

Se positiva a localização de bens, INTIME-SE a exequente para indicar 

quais bens pretende penhorar, bem como a localização dos mesmos, nos 

termos do artigo 839 do CPC, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Frustradas as pesquisas, INTIME-SE o exequente a indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado com baixa no relatório 

estatístico e sem baixa na distribuição.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, _____ de __________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132811 Nr: 6763-89.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITER - 

OAB:19.528-0, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, MARCO 

AURELIO FAGUNDES - OAB:8881-A/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

Simone Gavasso

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111490 Nr: 3523-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA CRISTINA DE BRITO VEDOY DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, não foi possível a pesquisa do valor médio de 

mercado do bem, conforme divulgado pela Tabela da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE dos automóveis conforme extrato do 

RENAJUD às fls.72, dada a falta de informações, motivo pelo qual INTIMO a 

parte autora para que recolha a diligência do oficial de justiça, no sítio do 

TJMT, comprovando nos autos o pagamento, para a avaliação in loco.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52611 Nr: 2622-37.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI TOSTI BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52611

Vistos etc.,

Antes o pedido de penhora online (BACENJUD/RENAJUD/INFOJUS), 

INTIME-SE a parte exequente para, NO PRAZO DE 05 DIAS, apresentar o 

CPF da parte executado, pois tal informação é imprescindível para realizar 

a consulta nos referidos sistemas.

Aportando a informação, façam-me os autos conclusos.

Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente 

para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, impulsionar o feito, sob pena de 

extinção da ação.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Sorriso/MT, 09 de março de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51856 Nr: 2021-31.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO, DIONISIO ALCELCIO 

BAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, a fim de que seja expedido mandado de penhora e avaliação 

conforme a determinação de fls.115.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000731-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E BEDIN & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN OAB - 041.379.591-88 (REPRESENTANTE)

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

ELOISA BEDIN OAB - 041.379.421-02 (REPRESENTANTE)

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000731 -12 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE MAIO DE 2019, às 09h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 27/02/2019. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008210-56.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. L. D. C. (AUTOR(A))

J. G. L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MACIEL LIMAS OAB - PA28200 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o teor da Carta Precatória devolvida, impulsiono estes autos para 

proceder a intimação do advogado da parte autora, via DJE, para, requerer 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEO CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNG & CAMINHAS LTDA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que a carta precatória encaminhada à Comarca de 

Primavera do Leste/MT, retornou sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000332-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT17453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (REQUERIDO)

SADI ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000332 -85 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

REPUBLICAR a DECISÃO/SENTENÇA de ID nº 11604289, para a parte 

REQUERENTE, apresentar as manifestações pertinentes no prazo legal, 

após a liberação do sigilo dos documentos citados na decisão. Sorriso/MT, 

10/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002760-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI GUEDES GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002760-40.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

LEONARDO RODRIGUES EVANGELISTA EXECUTADO: VALDINEI GUEDES 

GOMES Vistos etc. Inicialmente, verifico que, após a decisão que rejeitou a 

exceção de pré-executividade interposta pela parte devedora (Id 

13617113), o autor postulou pelo “cumprimento de sentença”, na forma do 

artigo 515 e seguintes do CPC. Sem delongas, por tratar o presente feito 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (art. 824 e seguintes), DEIXO 

DE APRECIAR o pedido de cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte 

exequente para dar prosseguimento à execução, requerendo o que de 

direito (art. 824 e seguintes), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão e arquivamento, na forma prevista no artigo 921, III, §§ 1º e 2º, 

do CPC. No mais, INDEFIRO o pedido de expedição de carta precatória 

formulado pela parte executada no Id 15017305, utilizando-me do mesmo 

fundamento posto na decisão de Id 13617113. Intimem-se. Cumpra-se. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002857-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIANE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1002857-06.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Apelada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-69.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RENATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1000227 -69 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 10/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003221-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SLIMSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE SOUSA SILVA OAB - SP242796 (ADVOGADO(A))

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI APARECIDA LERMENN LTDA - ME (DEPRECADO)

FRANCIELI APARECIDA LERMENN (DEPRECADO)

ELIANE SIQUEIRA ROCHA (DEPRECADO)

 

Processo  n º  1003221 -12 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". Sorriso/MT, 10/03/2020. MARIA LUISA DE CASTRO 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001319-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1001319 -82 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

10/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001319-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 
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(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1001319 -82 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

10/03/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006125-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEANDRO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVALINO RODRIGUES DO VALE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JOSE LUIZ DO VALE (HERDEIRO)

RUBENS APARECIDO DO VALE (HERDEIRO)

CICERA APARECIDA DO VALE (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCO DONIZETE DO VALE (HERDEIRO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARIA SOCORRO DO VALE (HERDEIRO)

REZIVALDO LEANDRO DO VALE (HERDEIRO)

 

Processo nº : 1006125-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 10 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODIGHERI ALVES DA SILVA OAB - MS21460 (ADVOGADO(A))

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO FLECK MACHADO (EXECUTADO)

CATARINA DA SILVA MACHADO (EXECUTADO)

 

Processo nº : 1000901-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 10 de março de 

2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003614-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1003614-29 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 10 de março de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001921-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDO DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

JOSE VALDEIR PEREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1001921 -78 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, haja vista que alguns 

atos processuais a serem realizado entre as Comarcas dentro do estado 

do Mato Grosso, poderão ser feitos via mandado, não necessitando 

expedição de carta precatória, nos termos da Portaria 142/2019/CGJ, de 

08/11/2019, devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". Sorriso/MT, 

10/03/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REU)

J. L. D. S. (REU)

O. M. O. (REU)

J. G. D. S. (REU)

R. J. M. C. (REU)

 

Processo  n º  1001050 -77 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE ABRIL DE 2020, às 13h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 18/01/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. S. (REU)
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J. L. D. S. (REU)

O. M. O. (REU)

J. G. D. S. (REU)

R. J. M. C. (REU)

 

Processo  n º  1001050 -77 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". Sorriso/MT, 18/01/2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 177898 Nr: 7780-92.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERSON ANTONIO FERRONATO, HENRIQUE 

ADOLFO FERRONATTO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 177898

Vistos etc.,

Entre um ato e outro, e após o regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial.

Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais 

admitem transação. Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, 

não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento. Em virtude 

disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Destaco que, inobstante o pedido de suspensão do processo, caso haja 

descumprimento do acordo, o cumprimento de sentença deverá ser 

realizado por meio de PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe, conforme 

prevê o artigo 13, II, da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, 

não se justificando mais a suspenção/sobrestamento do presente feito.

A d e m a i s ,  a  s u a  m a n u t e n ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s 

suspensos/sobrestados/arquivo provisório impacta na taxa de 

congestionamento bruta, interferindo na análise do CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA - CNJ dos indicadores, inviabilizando o estabelecimento de 

estratégias assertivas para a boa e célere prestação jurisdicional.

Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu que

 “Art. 1º - Tratando-se de processos de conhecimento, com trânsito em 

julgado e encaminhados à Central de Arquivamento e Arrecadação (CAA) 

após o prazo estabelecido do art. 611, da CNGC, para o ajuizamento de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que deverá ser feito via sistema PJe, 

caberá ao postulante instruir o pedido com cópia da 

sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;

Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve desconsiderar, salvo 

decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA FUNCIONAL estabelecida no 

art. 516, inc. II, do CPC;

Art. 3º - A distribuição junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS 

CUSTAS PROCESSUAIS;

Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o desarquivamento 

dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, por qualquer 

interessado.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação 

no DJE, revogando-se as disposições em contrário.”

Defiro o cancelamento de eventuais restrições efetivadas em nome do 

executado (art. 782, § 3º do CPC).

No mais, com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada 

em julgado nesta data esta sentença, sendo desnecessária a intimação 

das partes.

Honorários, se houver, na forma transigida pelas partes no acordo.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida à parte, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

P.C.

Sorriso/MT,04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 102992 Nr: 5960-77.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA ZALUSKI DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP 211.648

 POSTO ISTO, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a 

pagar ao autor a diferença de atualizado em suas contas poupanças de 

fls. 12-V e 13V, nos percentuais de 84,32% relativos ao mês de 

março/1990, 44,80% relativos ao mês de abril/1990 e 7,87% relativos ao 

mês de maio/1990 (Plano Collor I), bem como 21,87% relativos ao mês de 

fevereiro de 1991 (Plano Collor II), deduzidos os índices já aplicados, com 

acréscimo de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, 

(Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

CONDENO ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, os quais arbitro em R$2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC,

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 02 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106819 Nr: 9841-62.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIGISFREDO HOEPERS - 

OAB:SC/7478

 CERTIFICO que imprimi os arquivos salvos no endereço eletrônico 

mencionado, referente ao recurso que tramitou no TJMT, via PJE, a partir 
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da sua distribuição até o seu transito em julgado, e procedi à juntada nos 

autos físicos, nos termos da Portaria nº 151/2018-PRES. Em razão disso, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 119300 Nr: 9543-36.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO, CAMILA 

MOCCI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, KLEYTON PROENÇO 

DE OLIVEIRA - OAB:16810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Processo: 9543-36.2014.811.0040

Código-Apolo: 119300

Vistos etc.,

Em manifestação de fls. 287/289, reiterada às fls. 304/305, alegou os 

requeridos que em razão da verificação da constatação por Tabelião (fls. 

290) de que a tubulação em discussão estaria totalmente vedada com 

concreto sem existência de qualquer cano, duto ou meio de escoamento 

de água pluvial, bem como da existência de três dutos para escoamento 

de água pluvial advindos do terreno vizinho teria ficado demonstrado “que 

o requerente, por conta própria, resolveu o litígio, dando fim à contenda, 

devendo o processo ser jugado improcedente sem julgamento do mérito, 

por perda do objeto da obrigação” (sic).

Entretanto, inobstante o novo CPC tenha elencado a ata notarial como 

espécie típica de prova, de grande valor e com extensa credibilidade em 

virtude da fé pública do notário, verifico que no caso em apreço, apenas a 

prova pericial, já determinada nos autos, poderá trazer elementos de 

convicção a este juízo no que tange a resolução do problema de 

escoamento de água narrado na inicial.

Isso porque, o tabelião, apesar de dotado de fé-pública, apenas relatou o 

que visualizou, não possuindo qualquer conhecimento técnico de 

engenharia, necessário para o deslinde do feito.

 Diante disto, REJEITO a alegação de perda de objeto da ação e 

DETERMINO o prosseguimento do feito, com o cumprimento da decisão de 

fls. 303.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141126 Nr: 11161-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A

 CERTIFICO que imprimi os arquivos salvos no endereço eletrônico 

mencionado, referente ao recurso que tramitou no TJMT, via PJE, a partir 

da sua distribuição até o seu transito em julgado, e procedi à juntada nos 

autos físicos, nos termos da Portaria nº 151/2018-PRES. Em razão disso, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55453 Nr: 5775-78.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Código: 55453

Vistos etc.,

Recebo o petitório de fls. 222/226 como cumprimento de sentença, com 

isso, DETERMINO as alterações processuais necessárias, a fim de que 

passe a constar que o feito trata-se de cumprimento de sentença.

Quanto ao cumprimento de sentença consistente em obrigação de fazer, 

tem-se o art. 536, verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.

Com isso, CITE-SE a parte executada para que, CUMPRA a obrigação de 

fazer constante da sentença de fls. 216/219, se abstendo de desmatar a 

área objeto do feito sem a autorização devida, bem como, apresentando 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o Plano de Recuperação de Área 

Degradada – PRAD.

Em caso de descumprimento do acima determinado, fixo multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao quíntuplo do valor do 

cumprimento de sentença.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia do 

cumprimento da obrigação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora 

para requerer o que de direito.

CUMPRA-SE.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 3084-23.2011.811.0040

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMVML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93129 Nr: 4654-10.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO BELLINATI 

GARCIA PEREZ - OAB:24102-B, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO 

& LOBO ADVOGADOS - OAB:2049/PR

 Código 93129

Vistos etc.,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 281/283.

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 
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para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127816 Nr: 4092-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424

 CERTIFICO que imprimi os arquivos salvos no endereço eletrônico 

mencionado, referente ao recurso que tramitou no TJMT, via PJE, a partir 

da sua distribuição até o seu transito em julgado, e procedi à juntada nos 

autos físicos, nos termos da Portaria nº 151/2018-PRES. Em razão disso, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44655 Nr: 1587-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GILBERTO ARGENTON, NEDIO PAULO 

OLBERMANN, RODRIGO DARLAN FOCHESATTO, ANA PAULA 

FOCHESSATO, LÚCIA LENI FOCHESSATO, ROSMILDA LURDES ALVES 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, 

NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 125856 Nr: 2925-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PALMITAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROLOGS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2925-41.2015.811.0040

Código-Apolo: 125856

Vistos etc.,

 Diante da alegação de sucessão empresarial de fls. 59/61, entendo 

necessária a intimação da empresa tida como sucessora, além da 

sucedida, para manifestarem sobre o requerimento de substituição do polo 

passivo por sucessão empresarial e dos documentos presentados pela 

parte exequente, na forma dos artigos 134 e 135 do CPC, com a 

instauração do devido incidente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – 

RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E RETIFICAÇÃO NO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUCEDIDA 

E DA SUCESSORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, 

DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO 

CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Há cerceamento de 

defesa quando não observados os princípios da ampla defesa e 

contraditório, assegurado pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, 

subsumido no direito da parte de fazer prova de seus argumentos, com a 

utilização dos meios e recursos a ela inerentes. A ausência de intimação 

da empresa sucedida e sucessora para manifestar sobre a alegação de 

sucessão empresarial, antes da determinação Judicial de substituição do 

polo passivo da demanda, viola aos princípios do contraditório, da ampla 

defesa e do devido processo legal, vício que implica na nulidade da 

decisão recorrida” (TJMT, N.U 1009967-79.2017.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, 

Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018) – 

destaquei.

 Diante disto, DETERMINO a intimação pessoal da empresa executada, bem 

como da empresa tida como sucessora (BN Diamante Transportes Ltda), 

para manifestação em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 135 do CPC.

Após, conclusos.

Desde já, DETERMINO a suspensão da execução nº 

109-77.2001.811.0040 (Código 10954), nos termos do artigo 135, §3º, do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106428 Nr: 9491-74.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHIEFELBEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, JULIANE HELENA PILLA JULIÃO - 

OAB:345803-SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 CERTIFICO que imprimi os arquivos salvos em mídia digital, referente ao 

recurso que tramitou no TJMT, via PJE, a partir da sua distribuição até o 

seu transito em julgado, e procedi à juntada nos autos físicos, nos termos 

da Portaria nº 151/2018-PRES. Em razão disso, impulsiono os presentes 

autos a fim de intimar os advogados das partes, via DJE, do retorno dos 

autos da Superior Instância, sendo que, caso desejam, poderão postular 

pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135657 Nr: 8312-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MARQUES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILNEI LUCAS BELLÍSSIMO - 

OAB:68.535/RS

 CERTIFICO que imprimi os arquivos salvos no endereço eletrônico 

mencionado, referente ao recurso que tramitou no TJMT, via PJE, a partir 

da sua distribuição até o seu transito em julgado, e procedi à juntada nos 

autos físicos, nos termos da Portaria nº 151/2018-PRES. Em razão disso, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51216 Nr: 1430-69.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BRANDÃO DA SILVA, JLBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VIEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 147/2009

Código-Apolo: 51216

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls. 158 e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09/07/2020, às 13h30min.

Consigno que deverá proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do artigo 455, 

CPC.

INTIMEM-SE pessoalmente as partes para comparecerem na audiência 

designada.

Para a intimação do requerido, EXPEÇA-SE precatória os endereços 

fornecidos às fls. 146-verso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Sorriso - MT, 04 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57113 Nr: 959-19.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45936 Nr: 2871-22.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEIMANN, SILVIA GALLON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Processo: 2871-22.2008.811.0040Código-Apolo: 45936Vistos etc., 

.Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido o pedido contido na alínea ‘a’ 

de fls. 216 e DETERMINO a penhora dos proventos percebidos pela 

executada Silvia Gallon Leimann, na qualidade de professora de 

pedagogia concursada do Município de Ipiranga do Norte/MT (fls. 201), até 

o limite de 30% sobre os valores relativos à sua verba remuneratória 

líquida, incluindo neste percentual, os demais descontos eventualmente já 

realizado em sua folha de pagamento, como empréstimos 

consignados.OFICIE-SE o Município de Ipiranga do Norte/MT para que 

realize os descontos mensais em folha de pagamento da executada Silvia 

Gallon Leimann, respeitando o limite de 30% sobre os valores à sua verba 

remuneratória líquida, incluindo neste percentual, os demais descontos 

eventualmente já realizado em sua folha de pagamento, como empréstimos 

consignados, até a satisfação total do crédito executado, R$25.386,49 

(vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove 

centavos).No mais, diante do deferimento do pedido de penhora de 

proventos da executada, dou por prejudicada a análise dos demais 

pedidos subsidiários formulados pelo exequente às fls. 216.Intime-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 6 de março de 2020.Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 121376 Nr: 10059-56.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SILVESTRE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11.990, Thais Sversut - OAB:9634

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na petição inicial para CONDENAR a empresa requerida ao 

pagamento do débito de R$2.317,60 (dois mil, trezentos e dezessete reais 

e sessenta centavos), acrescidos da multa contratual de 5%, além de 

juros de mora de 1% ao mês, prevista no parágrafo único da cláusula 

terceira do contrato de fls. 38/45, bem como para CONDENAR a empresa 

requerida a obrigação de fazer consistente no recolhimento do INSS sobre 

todo o tempo do serviço autônomo prestado pelo autor, no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 86 do CPC, CONDENO as partes proporcionalmente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

20% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% a cargo da 

parte e 50% a cargo da parte autora.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC,

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso, 05 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118798 Nr: 9177-94.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ESGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a fim de intimar a parte autora - Defensoria Pública, para 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 91487 Nr: 3183-56.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PRATIADO COMERCIO DE PEÇAS E MECANICA DIESEL 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 91487

Vistos etc.,

Tendo em vista o transcurso do prazo de 01 (um) ano, previsto no artigo 

921, III, §1º, do CPC, sem a localização da parte devedora e/ou de bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

Transcorrido o prazo prescricional, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme § 5º do dispositivo legal retro citado.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165104 Nr: 576-94.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELSON ANTÔNIO GERMINIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201309 Nr: 10340-70.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a fim de intimar a parte autora - Defensoria Pública, para 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 144736 Nr: 1254-46.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA, 

TRAMÁQUINAS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLY OLIVEIRA A. 

MOURA - OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/MT

 Posto isto e não havendo outras alegações de preliminares ou outras 

questões a serem apreciadas ou, ainda, irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido a legalidade da cobrança do débito oriundo 

da Cédula de Abertura de Crédito juntada às fls. 17/30.

A distribuição do ônus da prova se mantém na forma descrita no artigo 

373, incisos I e II, do CPC.

Considerando que a produção de provas pericial contábil e depoimento 

pessoal da instituição financeira se mostram manifestadamente 

desnecessárias e impertinentes para o deslinde dos pontos controvertidos 

da presente demanda, posto que a legalidade ou não dos encargos 

estabelecidos no documento objeto da cobrança depende apenas da 

intepretação de normas legais, INDEFIRO os pedidos de fls. 211.

Preclusa a via recursal, façam-me os autos conclusos para sentença.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso, 04 de fevereiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 147910 Nr: 2953-72.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Código: 147910

Vistos etc.,

Trata-se de ação cível promovida por ROSELEI DA SILVA, em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fl. 94), a parte autora permaneceu inerte/omissa 

(fl. 95), demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido expressamente 

advertida quanto à possibilidade de extinção deste pelo abandono.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, haja vista que as 

benesses da assistência judiciária gratuita foram deferidas em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149137 Nr: 3702-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FABRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 132351 Nr: 6534-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 245 de 995



 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 Código 132351

Vistos etc.,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 227/230.

Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas e despesas processuais.

Fica a parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios também 

em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE 

a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, CPC).

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade e proceda com a intimação da parte exequente 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos.

Por fim, defiro a inclusão de JULIANO MURARO no polo passivo da lide, 

para tanto, proceda com as retificações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44984 Nr: 1920-28.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO LOTOCZINSKI PUKALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BEDIN - 

OAB:11444/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 4042-48.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADORE BIDOIA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA DA SILVA LOPES BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 41219

Vistos etc.,

Tendo em vista o transcurso do prazo de 01 (um) ano, previsto no artigo 

921, III, §1º, do CPC, sem a localização da parte devedora e/ou de bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC.

Transcorrido o prazo prescricional, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme § 5º do dispositivo legal retro citado.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52517 Nr: 2783-47.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO BUSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436

 Código: 52517

Vistos etc.,

Vieram os autos conclusos em virtude do petitório de fl. 256, no qual a 

parte autora informa que compôs amigavelmente com a parte ré, pugnando 

pelo arquivamento do presente feito.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo nos autos 

n.º 0083332-27.2018.8.19.0001 em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial 

da Comarca de Rio de Janeiro/RJ.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais remanescentes se houver, pela parte 

autora.

Sem condenação em honorários advocatícios, visto que estes foram 

objetos do acordo firmado nos autos retro citado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 1990-50.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMD, AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT, 

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, RONALD RUDÁ 

RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 123, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35225 Nr: 4360-65.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Código: 35225
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Vistos etc.,

Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente ação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em não dispondo o acordo sobre as custas, estas serão na forma do art. 

90, § 2º do CPC, observando-se eventual AJG deferida às partes, 

oportunidade em que ficará suspensa a cobrança, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.

Diante da ausência de interesse recursal, com fundamento nos art. 914 e 

915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta sentença, 

sendo desnecessária a intimação das partes, ARQUIVE-SE com as 

cautelas necessárias.

Publique-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 05 de março de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115024 Nr: 6372-71.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MATTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL - AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 CERTIFICO que imprimi os arquivos salvos no endereço eletrônico 

mencionado, referente ao recurso que tramitou no TJMT, via PJE, a partir 

da sua distribuição até o seu transito em julgado, e procedi à juntada nos 

autos físicos, nos termos da Portaria nº 151/2018-PRES. Em razão disso, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 3230-69.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO que imprimi os arquivos salvos no endereço eletrônico 

mencionado, referente ao recurso que tramitou no TJMT, via PJE, a partir 

da sua distribuição até o seu transito em julgado, e procedi à juntada nos 

autos físicos, nos termos da Portaria nº 151/2018-PRES. Em razão disso, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, sendo que, caso 

desejam, poderão postular pelo cumprimento de sentença, via PJE.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129492 Nr: 5057-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY WENDELL PUVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDGAR HENRIQUE 

KOPPER, para devolução dos autos nº 5057-71.2015.811.0040, Protocolo 

129492, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159478 Nr: 8844-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI, NEIVA ZIMERMANN 

LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, ROSENILDE DUARTE 

JARA - OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.104E, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSENILDE DUARTE 

JARA, para devolução dos autos nº 8844-74.2016.811.0040, Protocolo 

159478, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002059-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VJ AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(trinta) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1002059-45.2017.8.11.0040 Valor da causa: R$ 2.897,22 ESPÉCIE: 

[Concurso de Credores]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. 

Endereço: GENESIO ROBERTO BAGGIO, 511, CENTR, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: VJ AUTO CENTER LTDA - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, cadastrado com Cnpj sob numero 

20.083.277/0001-32 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, para responder a ação, caso 

queira, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais (art. 829 do Código de 

Processo Civil) ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor (art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil). No prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, poderá requerer o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 916 do Código de 

Processo Civil). OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

c) Os embargos do executado, em regra geral, não terão efeito 

suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento 

da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 
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cento) do crédito em execução. VALOR TOTAL DO DÉBITO e 

HONORÁRIOS FIXADOS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 2.897,22 (dois mil 

oitocentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) HONORÁRIOS 

FIXADOS: 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCILEIA CAPITANIO 

MULLER DE SOUZA, digitei. SORRISO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

>https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(trinta) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1000327-63.2016.8.11.0040 Valor da causa: R$ 56.589,55 ESPÉCIE: 

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES 

LTDA. Endereço: Av. Emílio Marconato, 1000, Chácara Primavera, 

JAGUARIÚNA - SP - CEP: 13820-000 POLO PASSIVO: Nome: ENGEBRAS 

ENGENHARIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n.º 07.162.611/0001-85 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme inicial, despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA, digitei. SORRISO, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: >https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001403-83.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001403-83.2020.8.11.0040. 

EMBARGANTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA 

EMBARGADO: ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA Vistos etc. Trata-se 

de embargos de declaração manejados em face da decisão que indeferiu 

o pedido de tutela de urgência para reconhecer a propriedade de terceiros 

em face dos grãos arrestados, liberando-se o produto em favor da 

embargante de terceiro (Num. 29823970). É o relatório. Decido. Inicialmente 

impende pontuar que este magistrado, na presente data, encontra-se 

respondendo pela Primeira, Segunda e Terceira Varas Cíveis, além das 

varas em que é titular (Juizado Especial e Diretoria do Foro). 

Acrescente-se, ainda, que a substituição legal em comento se deu em 

época bastante tumultuada em nossa Comarca, em razão da diversidade 

de arrestos e os correlatos embargos de terceiros, oriundos da época de 

colheita de sojas em nosso município. Apesar disso, este magistrado tem 

se desdobrado para, dentro do possível, e atento ao nível de urgência, 

prolatar decisões nos feitos evitando perecimento de direito. No caso dos 

autos, em que pesem as explicações do embargante, mostra-se temerária 

a alteração da decisão embargada, sobretudo em sede de substituição 

legal, sem oportunizar o contraditório, contrariando dispositivo expresso 

de lei (art. 1.023, § 2º, do CPC), o que, desde já, determino, concedendo à 

embargada o prazo de cinco dias para tanto. No mais, considerando o 

cenário fático encimado, visando evitar perecimento de direito, determino, 

cautelarmente, as seguintes providências: Intime-se a embargada para 
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que se ABSTENHA de ABRIR MÃO DO PRODUTO OBJETO DO ARRESTO 

relativo ao processo nº. 1001144-88.2020.8.11.0040, até que este Juízo 

ANALISE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS, sob pena de 

multa no valor de R$ 50.000,00. Registro, ainda, que a embargada deve 

ser CITADA para CONTESTAR o pedido, no PRAZO LEGAL, bem como se 

MANIFESTAR dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pela 

embargante, no PRAZO DE CINCO DIAS, sendo tais prazos independentes. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito em Substituição 

Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004994-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DA SILVA CEZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004994-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

PRISCILA DA SILVA CEZARIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS ETC, Em tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, 

verifico irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento. Almejam os autores a condenação do requerido ao 

pagamento de pensão vitalícia, danos emergentes e extrapatrimoniais, 

sem, contudo, apontar a quantia exata pretendida, conforme determina os 

incisos V e VI, ambos do art. 292 do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 

292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e 

será: (...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o 

valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; (...)” Com efeito, a 

adequação do valor da causa é medida que se impõe na espécie. Pelo 

exposto, intimem-se os autores na pessoa de seu advogado (a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e RETIFICAR o valor da 

causa, nos termos do art. 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção, na forma do art. 321 do mesmo Codex. Nada 

postulado, certifique-se. Emendada a inicial, intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações 

finais, sob pena de preclusão. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 11 de fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001750-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SADI VALENTIM ZANATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Processo 1001750-53.2019.8.11.0040 Embargante: Sadi Valentim Zanatta 

Embargado: Estado de Mato Grosso VISTOS ETC, Sadi Valentim Zanatta 

ajuizou a presente “Ação Declaratória c/c Pedido Liminar” em face do 

Estado de Mato Grosso almejando a declaração de nulidade da Certidão de 

Dívida Ativa nº 201412271, decorrente auto de infração ambiental, com o 

cancelamento da inscrição do débito na dívida ativa. Juntou documentos. 

A decisão id. 18915314 concedeu a liminar mediante caução real. O autor 

apresentou como caução o imóvel rural matricula 154, do CRI de Nova 

Ubiratã/MT, termo de caução id. 18985004. Citado, o requerido não 

apresentou contestação (id. 21171464). O requerente informou a quitação 

dos débitos, bem como, postulou pela extinção do processo sem a 

condenação em honorários advocatícios e a baixa da averbação da 

caução às margens da matrícula do imóvel, (id`s27644553 e 28176200) 

Intimado, o requerido quedou-se silente, consoante certidão id. 29525936. 

É o necessário. Decido. O requerente narrou a quitação do título executivo 

em exame, bem como, postulou a baixa da averbação na matrícula do 

imóvel ofertado em caução. De outro lado, o requerido tacitamente 

concordou com os pedidos do requerente, pois, intimado, nada 

manifestou, não havendo, portanto, óbice à pretensão da parte autora. 

Com efeito, diante do pagamento dos débitos da CDA pelo requerente, 

manifesta a perda superveniente do interesse do processual da parte 

autora (art. 485, inciso VI, do CPC[1]), impondo, por corolário, a extinção 

do feito sem resolução de mérito. A propósito: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO FISCAL. EXEQUENTE QUE INFORMOU O PAGAMENTO DO 

TRIBUTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL 

EXTINTA. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. ANÁLISE DO RECURSO DO EMBARGANTE PREJUDICADA. 

"'Extinta a execução fiscal pela quitação integral da dívida, devem ser 

também extinguido o processo dos embargos do devedor, em face da 

superveniente perda do objeto e consequente ausência do interesse de 

agir' (Ap. Cív. n. 2006.021824-1, de Araranguá, rel. Des. Jaime Ramos, j. 

6-2-2007)." (TJ-SC - AC: 00019402720068240040 Laguna 

0001940-27.2006.8.24.0040, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de 

Julgamento: 13/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público) Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem 

custas. Transitada em julgado, certifique-se. Após, oficie-se o CRI da 

cidade de Nova Ubiratã/MT para que proceda a baixa da averbação n° 

AV.03/154 às margens da matrícula do imóvel ofertado pelo autor a título 

de caução. Empós, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual;

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA GOMES BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso de 

apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via DJE, para, querendo oferecer 

contrarrazões no prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001067-16.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDR DOUGLAS BARBOSA LEMES OAB - SP216467 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Intimo a parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007400-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR SOARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 
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Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007641-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003536-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002178-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso de 

apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via DJE, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001438-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENISIA DE ALMEIDA GENNARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001438-43.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADENISIA DE ALMEIDA GENNARI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Adenisia de Almeida Gennari ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. Alega 

que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para o 

trabalho em virtude do diagnóstico de “lumbago com ciática (CID10 M54.4), 

outros transtornos de discos invertebrais (CID10 M51), outras artroses 

(CID10 M19) e outros transtornos de tecidos moles (CID10 M79)”. Narra 

que requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado 

pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência da qualidade de segurado”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 
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dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 13h00min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 5 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001432-36.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DO SOCORRO FREITAS PEREIRA SILVA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Maria do Socorro Freitas 

Pereira Silva ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela 

Antecipada” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento do 

benefício auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e se 

encontra incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de 

“tendinopatia de ombro e cotovelo esquerdos, epicondilite lateral (CID10 

M77.1) e lesões do ombro (CID10 M75)”. Narra que recebeu auxílio-doença 

de 30/11/2010 a 31/01/2020, quando o benefício foi indevidamente 

cessado ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula 

a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitada para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 
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antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 08 de abril de 2020, às 13h10min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 6 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001435-88.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DAS GRACAS SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001435-88.2020.8.11.0040. AUTOR: 

ROSANGELA DAS GRACAS SILVA LOPES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Rosangela das Graças Silva Lopes 

ajuíza a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra 

incapacitada para o trabalho em virtude do diagnóstico de 

“espondiloartrose, hérnias discais em C3/C4, C4/C5 e C5/C6, hanseníase e 

fibromialgia”. Narra que recebeu auxílio-doença de 22/01/2015 a 

08/03/2015, quando o benefício foi indevidamente cessado ao fundamento 

de “ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 
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gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de ainda estar incapacitada para as 

atividades laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em 

caráter liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 

e parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

iii) Designo o dia 08 de abril de 2020, às 13h20min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para pagamento dos honorários periciais, o que faço 

com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 6 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001449-72.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DOS SANTOS AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001449-72.2020.8.11.0040. AUTOR: 

FATIMA MARIA DOS SANTOS AGUIAR REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Fátima Maria dos Santos Aguiar ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiada da Previdência Social e se encontra incapacitada para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “lombocitalgia com irradiação para 
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membro inferior direito, em decorrência de osteoartrose, e fortes dores 

nas articulações devido a fibromialgia”. Narra que requereu o benefício 

administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de “ausência da qualidade de segurado”. Postula a gratuidade 

da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitada para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 13h30min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 
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dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 6 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MACIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001457-49.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA HELENA MACIEL DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Antes de apreciar os pedidos iniciais da 

requerente, observo irregularidade sanável na peça inicial que impõe a 

respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do 

CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial comprovante de 

endereço em seu nome. Assim, INTIME-SE a parte autora para que emende 

a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, e apresente um comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001474-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO BRUGNEROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001474-85.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADELINO BRUGNEROTTO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Adelino Brugnerotto ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária” em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados no autos, almejando liminarmente a concessão 

de aposentadoria por idade híbrida. Aduz ter 57 anos de idade, bem como, 

trabalhado na atividade rural no período de 30/08/1974 a 16/11/1985, 

desenvolvendo atividade campesina em regime de economia familiar. 

Após, exerceu atividade urbana, dentre elas, a função de motorista de 

caminhão, reconhecida como insalubre pelo Decreto 83.080/79. Verbera 

que requereu a concessão da aposentadoria na via administrativa, no 

entanto, negado pela autarquia ré, ao fundamento da falta de carência 

legalmente exigida. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade 

da justiça O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. 2. Tutela de 

urgência Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão de aposentadoria híbrida, ao argumento de preencher os 

requisitos legais, portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de aposentadoria na espécie pretendida pela 

parte requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão 

da tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 9 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001478-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL APOLINARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))
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LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001478-25.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISMAEL APOLINARIO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Ismael Apolinário ajuíza a 

presente “Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício auxílio-doença. 

Alega que é filiado da Previdência Social e se encontra incapacitadao para 

o trabalho em virtude do diagnóstico de “lesões degenerativas na coluna, 

discopatias degenerativas, com complexos disco-osteofitários posteriores 

em L2 -L3, L3 -L4, L4 -L5 E L5 - S1, que tocam e deformam a face ventral 

do saco dural e estenosam as respectavas bases foraminais (...), 

degeneração gasosa discal, espondiodiscopatia degenerativa. (CID 

M.54.4)”. Narra que requereu o benefício administrativamente, todavia, o 

pedido foi negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de 

incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial 

com documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° 

dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitada para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral da 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 8 de abril de 2020, às 13h40min para a realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. iv) A 

parte requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. v) Fixo o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) para o pagamento dos honorários periciais, o que 

faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 
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administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 9 

de março de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002615-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

ANA VARELA REGGES OAB - SC47359 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso de 

apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via DJE, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002817-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TEIXEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005084-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA JOKOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005267-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILDA MULLER PIMENTEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do Laudo 

Pericial, devendo se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81018 Nr: 6148-75.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVAIR HART, ACTUAL 

INFORMATICA DE RESULTADO LTDA, FLAVIO OSMAR HART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, FERNANDO ALVAIR 

HART - OAB:17810/O

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo legal, e, não havendo manifestação, o presente feito será 

arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84977 Nr: 4270-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINHO DELALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207761 Nr: 2055-54.2019.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO JOSE DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

REQUERIDA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129797 Nr: 5236-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 
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autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134682 Nr: 7816-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106896 Nr: 9914-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99193 Nr: 1803-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FRANCISCA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95818 Nr: 7730-42.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUSA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84145 Nr: 3330-19.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS JORGE FORMEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54373 Nr: 4754-67.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 196175 Nr: 7476-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANASTACIA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para RECONHECER a impenhorabilidade sobre 50% 

das verbas bloqueadas em desfavor da embargante nos autos da ação de 

execução fiscal em apenso, Código 3070, fls. 161/161-v°, conta poupança 

n° 1.0812.11011-6 junto ao Banco Sicredi S/A.Condeno o embargado ao 

pagamento de honorários advocatícios no valor que arbitro de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), na forma do art. 85, §8°, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se.Após, imediatamente conclusos 

para liberação dos valores.Extraiam-se cópias desta decisão e 

encartem-se aos autos da ação de execução em 

apenso.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Sorriso-MT, 3 de 

março de 2020.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 2875-93.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO RAJA LTDA, RICARDO DE 

CASSIO ROZENDO DA SILVA, RAJA PARTICIPAÇÕES SC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILSON BOIAGO 

JÚNIOR - OAB:160515/SP

 Processo n° 2875-93.2007.811.0040

Código 40069

 VISTOS ETC,

O Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Execução Fiscal em face do 

Frigorífico Raja Ltda e Outros almejando a quitação da CDA que aparelha o 

feito executivo.

A executada às fls. 33/34 postulou a extinção da ação ante a 

compensação dos débitos executados mediante Termo de Confissão de 

Débitos Fiscais e Pedidos de Benefícios (fls. 44/49).

Intimado, o exequente quedou-se silente.

É o necessário.
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Decido.

Inobstante os efeitos da decisão de fls. 81/85, analisando detidamente os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme manifestação da executada de fls. 33/34 e documentos de fls. 

44/49, bem como, a concordância tácita do exequente, pois, intimado, não 

se opôs à pretensão da executada.

Destarte, nos termos do inciso II, art. 924 e art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando

(...)

II– a obrigação for satisfeita;”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro nos artigos 

924, inciso II e 925, do Código de Processo Civil.

Custas pela executada.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso–MT, 4 de março de 2020.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49477 Nr: 6273-14.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOS SANTOS DO NASCIMENTO, 

OMEGA AUTO ELÉTRICA LTDA - ME, ADEMIR OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT

 Código nº 49477

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

 Melhor compulsando os autos, verifico que o crédito exequendo foi 

devidamente quitado pelo devedor mediante Termo de Confissão de Débito 

Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação, conforme documentos de 

fls. 57/79.

 Destarte, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO.

Custas pelos executados.

Torno seu efeito a decisão de fl. 114.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sorriso-MT, 06 de março de 2020.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3070 Nr: 44-24.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BAGGIO CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:...

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CEZAR VIANA LUCENA - OAB:19417/O, 

FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, HERMES DA SILVA - 

OAB:14884

 Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação à penhora de fls. 

166/171 para RECONHECER a impenhorabilidade sobre 50% das verbas 

bloqueadas em desfavor do executado junto ao Banco Sicredi S/A, conta 

poupança n° 1.0812.11011-6 (fls. 161/161-v°).Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, imediatamente conclusos para liberação dos 

valores.Oficie-se o Banco Sicredi S.A para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar a origem da constrição dos investimentos de fl. 181.Juntado o 

ofício, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito, sob pena de preclusão.Às providências.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Sorriso-MT, 3 de março de 2020.Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82786 Nr: 1715-91.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDSS, ROSIMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60009 Nr: 3307-10.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43484 Nr: 437-60.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO VICENTE PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o art. 11 da Resolução CJF n.º 405/2016, impulsiono os presentes 

autos para dar ciência as partes do espelho de RPV/Precatório expedido 

nos autos.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95574 Nr: 7448-04.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ANTONIO LUDWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELI INES REIS, 

para devolução dos autos nº 7448-04.2012.811.0040, Protocolo 95574, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEODATO BELLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1006813-59.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADEODATO BELLATO 

REQUERIDO: LUCIA DOS SANTOS MILANEZ EIRELI - ME Vistos etc. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes, sendo a parte reclamada no endereço indicado pela reclamante na 

petição retro. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004749-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CARLYLE DA SILVA VIRGOLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004749-76.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

REQUERIDO: ALEX CARLYLE DA SILVA VIRGOLINO Vistos etc. Havendo 

a indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005319-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR NEVES PENNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005319-62.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JUNIOR NEVES PENNA Vistos 

etc. Cite-se o executado no endereço indicado na petição retro. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002687-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 15:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005585-49.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR SEVERINO CANAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000156-09.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002200-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA E COISAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002200-64.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 10 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003021-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE ANTONIO FROZZA (EXEQUENTE)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1003021-34.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006283-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FICAGNA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006283-26.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004048-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZADORA NATASHA CACERES SALLES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004048-52.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011043-98.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO PATAT (EXECUTADO)

 

Processo: 8011043-98.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 10 de março de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-54.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA VAITES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIC SORRISO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001586-54.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:OZANA VAITES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA, 

RAFAEL ANGELO DAL BO POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

26/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000372-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1000372-67.2016.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004022-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE MELLO (EXECUTADO)

 

Processo: 1004022-54.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 10 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002159-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO LOFFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT16853-O (ADVOGADO(A))

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERALDO FIGUEIREDO SA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002159-97.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 10 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004395-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE BARBA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ KLEBER PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004395-22.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006224-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006224-38.2017.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 
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§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006011-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FILHO RAMOS SANTANA (EXECUTADO)

ANA RITA SANTANA DE MORAES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006011-95.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias. Sorriso/MT, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001588-24.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DIEGO FEITOSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 26/05/2020 Hora: 15:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006428-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDEMAR SEVERINO VIEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1006428-14.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 

cinco dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003673-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOSADAQUE SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003673-17.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA 

EXECUTADO: JEOSADAQUE SILVA LIMA Vistos etc. Considerando que o 

executado não fora localizado no endereço anteriormente indicado nos 

autos, o qual, inclusive, fora intimado da sentença (Num. 22244977), nos 

termos do art. 19, §2º, da Lei n. 9.099/95; c/c art. 274, parágrafo único e 

art. 513, §4º, ambos do CPC, dou-o por intimado do pedido de cumprimento 

de sentença. Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003330-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

DIEGO ALVES MADRUGA OAB - RS78703 (ADVOGADO(A))

SAULO CORDEIRO DE PAULA OAB - RS85753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003330-21.2019.8.11.0040. REQUERENTE: VIVIANE APARECIDA 

PEREIRA BATISTA REQUERIDO: C. M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - ME, 

MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME Vistos 

etc. Designe-se data para audiência de conciliação, em relação à 

reclamada Mj Industria e Comércio de Peças, intimando/citando as partes, 

sendo a requerida no endereço de Num. 24114596. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003293-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA DI DOMENICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO GARCIA (EXECUTADO)

LURDES GARCIA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003293-62.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 10 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006190-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 1006190-92.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 10 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006709-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SANSAO RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1006709-67.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 10 de março de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52921 Nr: 3333-42.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR-MÓVEIS ELETROD. LTDA 

(ELETROM MARTINELO), SONY ERICSON MOBILE COM. DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, CARLA ADELITA MOLINARI DAROLD VALCANAIA - 

OAB:12697/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte interessada 

(solicitante do desarquivamento dos autos) via DJE, de que os autos foram 

desarquivados e se encontram na Central de Arquivo a disposição para 

carga, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 222710 Nr: 1508-77.2020.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA, ANDRADE & ANDRADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15.326/MT

 Código do Processo nº 222710

Vistos etc.

Em observância à Súmula Vinculante 35 do STF, HOMOLOGO a transação 

penal e a composição civil dos danos levada a efeito pelo autor do fato.

 No mais, aguarde-se o cumprimento da transação penal e da composição 

dos danos ambientais. Com o pagamento da transação penal e da 

composição dos danos ambientais, de forma integral, conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, considerando que já houve o pagamento da primeira parcela 

da transação penal e da composição dos danos ambientais, OFICIE-SE À 

PRF PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, condicionado, contudo, ao 

cumprimento da regularização do veículo no que tange ao abastecimento 

com o combustível correto, com a remoção do veículo, inclusive, se 

necessário, até uma concessionária, cujo comprovante deverá ser 

apresentado diretamente à PRF, com cópia nos autos, para as 

providências cabíveis, no que tange à restituição definitiva do veículo ao 

autor do fato, após a conferência de tais condições.

 Às providências.

Sorriso/MT, 09 de março de 2020

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001675-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA & GUTIERRES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001675-14.2019.8.11.0040 Reclamante: ROSICLEIA DO NASCIMENTO 

Reclamado: ROCHA & GUTIERRES LTDA - ME Vistos etc. Pois bem, certo é 

que cabe à parte interessada as diligências necessárias à obtenção de 

bens do polo passivo. Porém, visando a efetividade processual este juízo 

tem por norte deferir diligências junto aos Sistemas RENAJUD, BACENJUD 

e INFOJUD.. In casu, a parte optou por solicitar mais diligências ao Juízo, 

delegando ao Poder Judiciário, de forma plena, a localização de bens da 

parte reclamada, sem qualquer justificativa acerca da impossibilidade de 

fazê-lo pelos próprios meios. Note-se que o deferimento ad aeternum e 

ilimitado de diligências tendentes à localização de bens da parte 

reclamada, sem sombra de dúvidas, assoberbam o Poder Judiciário (já 

abarrotado) e não contribuem, em nada, com a celeridade processual 

priorizada no sistema dos Juizados Especiais. Desta forma, INDEFIRO tal 

requerimento e concedo a exequente o prazo de quinze dias para indicar 

bens passíveis de penhora. Decorrido o prazo, conclusos para extinção. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001529-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRE CRISTYNE TIBALDI REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 (REQUERIDO)

DAGMA DANTAS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001529-70.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZANDRE CRISTYNE 

TIBALDI REIS REQUERIDO: IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 

73296333134, DAGMA DANTAS ALVES Vistos etc. Em que pese o pedido 

formulado na petição retro, fato é que em consulta ao site do TJMT, nos 

autos do processo criminal indicado pela requerente, constatei que o 

requerido Ival Welliton também não fora localizado no endereço indicado 

naqueles autos para ser intimado (conforme anexo), razão pela qual, 

prejudicado o pedido retro. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação aprazada para amanhã, eis que o requerido Dagma Dantas 

Alves fora devidamente intimado, conforme AR de Num. 26393685. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito 13/02/2020 Certidão 

de Oficial de JustiçaCERTIFICO que em cumprimento ao r. Mandado 

expedido por determinação do MM.JUIZ DE DIREITO DO FEITO. NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DO ACUSADO IVAN WELLINTON 

IENSEN DA SILVA POR MOTIVO QUE NÃO LOCALIZEI NO ENDEREÇO 

INDICADO NO MANDADO, INFORMAÇÃO DO SENHOR ERIC SANTANA 

TAXISTA DO ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO E O MESMO DISSE 

PARA ESTE OFICIAL QUE NÃO CONHECE O ACUSADO TELEFONE DO 

TAXISTA 99605-43-41. CERTIFICO AINDA QUE NÃO FOI POSSIVEL 

DEVOLVER O MANDDO EM TEMPO HABIO POR MOTIVO DE MUITO 

MANDADO PARA DEVOLVER E PARA CUMPRIR.DEVOLVO O PRESENTE 

MANDADO PARA AS DIVIDAS PROVIDENCIAS. O REFERIDO E VERDADE E 

DOU FÉ. MAT 3083.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FIEDLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 
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1000606-15.2017.8.11.0040 Reclamante: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - 

ME Reclamado: ARLINDO FIEDLER Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga a parte reclamante, no prazo 

de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

reclamado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação), 

observando-se a data da audiência de conciliação agendada pelo Sistema 

PJE. Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001582-17.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI APARECIDO TARDIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: FELLIPE MAKARI 

MANFRIM Executado: SIDNEI APARECIDO TARDIM Número do Processo: 

1001582-17.2020.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE a parte 

autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL À 

SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja devidamente 

CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, conforme Ordem de 

Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida a determinação 

acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 

03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). Consigne-se que O EXECUTADO 

PODERÁ EMBARGAR, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO 

SEM PAGAMENTO ou GARANTIA DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça 

efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A 

PENHORA, a Secretaria deverá designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário 

para intimação das partes. Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se 

MANIFESTAR sobre os RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005271-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005271-74.2017.8.11.0040. AUTOR(A): ALZIRA BRUNHOLI REU: 

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO Vistos etc. Diante do teor da certidão retro, desconstituo o 

perito anteriormente nomeado e nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Ao ser intimado do seu múnus 

deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Sem prejuízo, 

considerando a vasta documentação juntada pela parte autora nos autos, 

acerca da necessidade de afastamento de suas atividades laborativas, 

quais sejam, atestados médicos atualizados, entendo, por bem, determinar 

a reimplantação do benefício previdenciário anteriormente concedido, qual 

seja, auxílio-doença, até ulterior realização da nova perícia. Sendo assim, 

nos termos do art. 300 do NCPC, determino que a PREVISO implante o 

pagamento a parte requerente do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias. Intimem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEITY PAGNONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002276-20.2019.8.11.0040 Reclamante: KEITY PAGNONCELLI 

Reclamado: A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 

EIRELI - ME e outros Vistos etc. Considerando que em consulta ao Sistema 

Renajud não foram constatados veículos em nome da parte reclamante, 

defiro o pedido de justiça gratuita, sendo que a exigibilidade das custas 

processuais deverá ser suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Sendo assim, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007122-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA THIELI GONCALVES OAB - MT26832/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1007122-80.2019.8.11.0040. INTERESSADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 
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REQUERIDO: VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. 

Considerando a conexão existente entre estes e os autos nº 

1003348-42.2019.8.11.0040, nos termos do §3º do art. 55 do CPC, 

determino a associação destes àqueles autos. No mais, considerando que 

à audiência de instrução e julgamento designada naquele feito para 

12/03/2020, às 08h00, visando a economia e celeridade processual, 

antecipo a audiência de conciliação destes para às 08h10min do dia 12/03. 

Intimem-se. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003608-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N N NOIVAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANNINE CRUZ SOUZA OAB - MT0019565A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES JOSE NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: N N NOIVAS 

LTDA - ME Reclamado: ATAIDES JOSE NOGUEIRA Processo nº. 

1003608-22.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. PROCEDO, NESTE ATO, COM 

O LEVANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO AO 

EXEQUENTE, DETERMINANDO QUE AS DEMAIS PARCELAS SEJAM 

LEVANTADAS, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO. Sem 

custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça 

Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará 

Eletrônico n° 593882-1 / 2020 Segunda-feira, 9 de Março de 2020 Este 

documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2019 Tipo de 

Procedimento: Processo Número Único 1003608-22.2019.811.0040 

Requerente: N N NOIVAS LTDA - ME Advogado: Jannine Cruz Souza 

Requerido: ATAIDES JOSE NOGUEIRA Beneficiário: Jannine Cruz Souza 

Conta Judicial 4000117943382 Valor: R$ 299,18 (duzentos e noventa e 

nove reais e dezoito centavos) Autorizado: JANNINE CRUZ SOUZA 

NUNES CPF/CNPJ: 722.510.261-34 Data de Emissão: 09/03/2020 Titular 

Conta JANNINE CRUZ SOUZA NUNES CPF/CNPJ Titular Conta 

722.510.261-34 Banco Agência Conta Tipo Conta 001 - Banco do Brasil 

S.A. 14923 525138 Conta Corrente Forma Liberação Crédito no BB Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO 

ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004776-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA SILVA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DEUZIMAR PEREIRA LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004776-59.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZETE DA SILVA 

DAMASCENO REQUERIDO: DEUZIMAR PEREIRA LEAL Vistos etc. Trata-se 

de reclamação, pugnando pela condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos materiais e morais sofridos, decorrentes de acidente 

de trânsito que envolveu as partes. O reclamado não apresentou 

contestação, embora presente na audiência de conciliação em que, após 

restar inexitosa, foi o réu intimado do prazo para apresentar sua defesa. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Conforme acima narrado o réu, intimado, 

deixou de apresentar defesa, razão pela qual decreto-lhe a revelia nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.0900/95. Diante da revelia acima decretada, 

reputo verdadeiros os fatos narrados na inicial, até porque corroboram 

com os documentos apresentados aos autos, que demonstram a 

existência da responsabilidade civil da parte requerida diante dos sérios 

prejuízos comprovadamente experimentados pela requerente. Desta feita, 

sem maiores delongas, faz jus a requerente à indenização pleiteada para 

ser reparado dos prejuízos materiais e morais sofridos. Os danos 

materiais restam evidenciados pelos documentos Num. 21604 848, pag. 07 

a 12, que somados resultam em R$3.043,25. Quanto aos danos morais, 

resta evidenciado que a requerente estava gestante quando do acidente, 

e que em razão do sinistro foi induzido o parto e o bebe veio a falecer. 

Indiscutivelmente há presença de danos morais grave, pois as 

consequências naturais de tal perda são imensuráveis e irreparáveis, 

sendo o reconhecimento dos danos morais apenas uma 

compensação/consequência jurídica como resposta pelos fatos ocorridos. 

Já no que tange ao quantum debeatur do dano moral, algumas 

considerações devem ser feitas. Considerando o pedido da parte exarado 

na petição inicial, que limitou o pedido a R$30.000,00, dentro dos limites 

das causas a serem analisadas por este juízo, bem como que o STJ tem 

fixado indenizações em casos análogos em valores superiores ao pedido 

(STJ AgInt 2019/0191265-9 no AREsp 1533905/SP, DJE 11/02/2020); 

considerando que os fatos desencadearam situação muito gravosa; 

considerando a capacidade financeira das partes reclamante e reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$30.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada 

a pagar à reclamante indenização por danos materiais no valor de 

R$3.043,25,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais desde 

o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$30.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros 

legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001585-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Reclamado: ROSANA RODRIGUES DA SILVA 

Processo nº. 1001585-40.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006508-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006508-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ENILSON DE CASTRO SOUZA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de não fazer c/c 

Repetição de Indébito para Restituição de Contribuições Previdenciárias 

Descontadas Indevidamente c/c Tutela de Urgência proposta por ENILSON 

DE CASTRO SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, objetivando a declaração de 

inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre plantão, adicional 

noturno e insalubridade, bem como a restituição dos valores descontados 

indevidamente. Os requeridos contestaram a demanda no Num. 24342186, 

pugnando pela delimitação da responsabilidade de cada ente, eis que a 

partir de janeiro/2015 foi criada a MTPREV, sendo essa a entidade 

responsável por eventual restituição de indébito tributário relativo às 

contribuições previdenciárias dos seus servidores. No mérito, sustentam 

que a legislação estadual prevê acerca da incidência da contribuição 

previdenciária sobre a remuneração total do servidor, sendo, portanto, 

legal a incidência da contribuição previdenciária descontada em face do 

requerente. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, no que toca à responsabilidade das requeridas, a 

Lei Complementar nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo, a partir da 

entrada da vigência da referida norma (01/01/2015), legítima para 

responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária, 

sendo, portanto, o Estado de Mato Grosso, legítimo para responder sobre 

referidas questões anteriormente à referida norma (até 31/12/2014), 

observada a prescrição quinquenal. Pois bem, no que toca ao mérito, 

constata-se que a parte autora vem sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não 

incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de 

férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de 

insalubridade'” (Tema 163). O requerente colacionou aos autos os 

holerites comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre 

plantão, adicional noturno e insalubridade, no período 09/2014 a 08/2019. 

Desta forma, comprovado nos autos que sofreu cobrança em 

desconformidade com a tese fixada pelo STF, faz jus à restituição dos 
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valores, observada a prescrição quinquenal. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para DECLARAR a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária sobre plantão, adicional noturno e insalubridade; 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional noturno 

e insalubridade, nos meses 09/2014 a 12/2014, bem como CONDENAR a 

Autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir ao autor os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre plantão, 

adicional noturno e insalubridade, no período de 01/2015 a 08/2019, a ser 

atualizado pelo IPCA-E a contar do desconto indevido e acrescido de juros 

legais desde o trânsito em julgado da presente sentença, nos termos da 

Súmula 188, do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CEZAR TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1000415-62.2020.8.11.0040 

EDUARDO CANDIDO DA SILVA SILVIO CEZAR TEIXEIRA Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004394-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004394-37.2017.8.11.0040 

LUANA MOREIRA SANTOS UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Indicada a conta bancária pela autora, proceda-se com a expedição do 

alvará judicial para transferência dos valores. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001704-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J E KARPINSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NOVODOVOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: J E KARPINSKI & 

CIA LTDA - EPP Reclamado: CLAUDIO NOVODOVOSKI Processo nº. 

1001704-64.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Procedo com a baixa das 

penhoras realizadas via Renajud. Na sequência, arquive-se com as baixas 

necessárias, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos 

Automotores Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO 09/03/2020 - 17:10:09 

Comprovante de Remoção de Restrição Dados do processo Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO - Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 

10017046420198110040 Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição Ramo 

JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Juiz Retirada ERICO DE 

ALMEIDA DUARTE Para o processo: 10017046420198110040 Órgão 

Judiciário : Restrições Retiradas: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição Inclusão da Restrição NPE5955 MT VW/CROSSFOX 

GII CLAUDIO NOVODOVOSKI TRANSFERENCIA 09/01/2020

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003473-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANE KELI BORDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003473-10.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: D.S.L FARMACIA LTDA - ME 

EXECUTADO: VERIDIANE KELI BORDIN Vistos etc. Compulsando os autos 

se constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a 

localização do executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003832-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES NEVES 02687521175 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON CAMPOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003832-91.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LUCINEIA DE SOUZA 

RODRIGUES NEVES 02687521175 EXECUTADO: WELLITON CAMPOS DE 

LIMA Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. 

Ademais, constata-se que não houve a localização do executado e/ou 

bens para serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003771-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANA EIDT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1003771-07.2016.8.11.0040 

FABIANA EIDT PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA e outros 

Vistos etc. Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Procedo, neste ato, com a expedição do alvará 

judicial para transferência dos valores à conta bancária indicada pelo 

exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do 

Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 594051-6 / 

2020 Segunda-feira, 9 de Março de 2020 Este documento é somente 

informativo. Processo / Ano: 0 / 2016 Tipo de Procedimento: Processo 

Número Único 1003771-07.2016.811.0040 Requerente: FABIANA EIDT 

Advogado: Thiago Oliveira Amado Requerido: PASSAREDO LINHAS 

AEREAS Advogado: VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA Beneficiário: 

Thiago Oliveira Amado Conta Judicial 3200134299698 Valor: R$ 4.108,08 

(quatro mil e cento e oito reais e oito centavos) Autorizado: THIAGO 

OLIVEIRA AMADO CPF/CNPJ: 00120274132 Data de Emissão: 09/03/2020 

Titular Conta THIAGO OLIVEIRA AMADO CPF/CNPJ Titular Conta 

00120274132 Banco Agência Conta Tipo Conta 748 - Banco Cooperativo 

Sicredi S. A. 0810 298050 Conta Corrente Forma Liberação D.O.C. Tipo 

Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO 

ROSSATO Status: Solicitado Mensagem: Aguardando Assinatura Este 

documento é somente informativo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001903-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SKOVRONSKI CELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BROCHATO BARBI CACERES 38362595833 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: TATIANA 

SKOVRONSKI CELLA Reclamado: BARBARA BROCHATO BARBI 

CACERES 38362595833 Processo nº. 1001903-86.2019.8.11.0040 Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo 

a homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 
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de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006701-90.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

DARI LEOBET JUNIOR OAB - MT21919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA DAGHETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006701-90.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: LUIZ ANTONIO GONCALVES 

DA SILVA EXECUTADO: ANGELITA DAGHETTI Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para apresentar o título executivo 

extrajudicial à secretaria, no prazo de 05 dias, a fim de que fosse 

devidamente cadastrado e registrado através de carimbo, conforme 

Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção, contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, razão pela qual, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010739-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAKOVSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010739-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE MAKOVSKI Vistos etc. A parte reclamante 

foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte reclamada, sob 

pena de extinção do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar 

ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004829-40.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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IZAQUEU SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004829-40.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SIMONE OLIVEIRA DA SILVA, 

IZAQUEU SILVA VIEIRA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 

Vistos etc. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, 

aduzindo a parte requerente que adquiriu um aparelho celular, o qual 

apresentou defeitos, tendo sido encaminhado para a assistência técnica, 

o qual foi devolvido pelas reclamadas, sem o devido reparo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente refuto a preliminar de incompetência do 

juízo, eis que desnecessária realização de prova pericial. Compulsando os 

autos, verifica-se que o aparelho celular da parte reclamante foi 

encaminhado para a assistência técnica, o qual constatou a exclusão da 

garantia, ante a constatação de os defeitos ocorreram pela entrada de 

líquido no aparelho. Outrossim, as fotos do aparelho constantes no laudo 

da assistência (Num. 21745783) replicadas também no corpo da 

contestação, demonstram que, de fato, o aparelho teve contato com 

líquido no seu interior, eis que o marcador existente nos aparelhos 

Motorola indicaram a presença de líquido, o que corrobora com o defeito 

apresentado que decorre de oxidação. Segundo entendimento 

consolidado da jurisprudência, os laudos emitidos pelas assistências 

técnicas autorizadas possuem presunção de idoneidade e, no caso não 

há qualquer prova no sentido de macular ou tornar duvidoso o laudo 

elaborado pelas requeridas e, sendo o uso inadequado do aparelho 

excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.º, III, do CDC, 

não há que se falar em danos passiveis de reparação. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO 

PRODUTO - APARELHO CELULAR -. APONTAMENTO DE MAU USO DO 

PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERDA DE GARANTIA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de hipótese 

de vício de produto, na qual postula o Recorrido pela substituição do 

produto vicioso (aparelho celular) por outro da mesma espécie ou 

devolução do valor pago, bem como reparação por danos morais.2. A 

relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a 

responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do 

CDC.3. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, 

verifica-se que o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrido 

decorreu de mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência 

técnica autorizada.4. Desta forma, restando comprovado nos autos o mau 

uso do aparelho celular pelo consumidor, não faz jus ao pleito 

indenizatório almejado.5. Como cediço, o uso inadequado do aparelho 

constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.º, III, 

do Código de Defesa do Consumidor.6. Desta forma, existindo um laudo 

técnico emitido pela assistência técnica autorizada constatando a 

existência de oxidação no aparelho celular do Recorrido, competia a ele 

produzir prova em sentido contrário. Registre-se que o laudo emitido pela 

assistência técnica não afirma que o celular teve contato com água e que 

este fora o motivo do defeito. Ao revés, aponta que o defeito decorre de 

queda, o que se apresenta verossímil ante o trincado na parte superior do 

aparelho.7. Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial acerca da 

presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências 

técnicas autorizadas, mormente, porque possuem interesse na realização 

do conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes. 8. Por 

derradeiro, ressalta-se que o laudo trazido pelo consumidor apenas 

informa que o trincado não afetou a vedação do aparelho, todavia, não 

afastou a possibilidade de mau uso e tampouco apontou qual a efetiva 

causa do defeito. Com efeito, não há qualquer prova de que o aparelho 

teve contato com água e que esta seja a causa da falha do aparelho, 

senão as meras alegações do consumidor.9. Não se verificando a 

ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Recorrente, não há se 

falar em dano passível de reparação, sendo a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial medida que de rigor se impõe.10. Sentença 

reformada.11. Recurso conhecido e provido”. (TJMT. Recurso Inominado: 

8010262-45.2015.811.0039Turma Recursal Única, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, J. 13/03/2018, DJE 15/03/2018) Portanto, não há 

que se falar em indenização, eis que não resta demonstrada qualquer 

responsabilidade civil a ser atribuída às requeridas. Desta feita, sem 

maiores delongas, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial. Sem custas e 

honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Este é projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto 

ao r. juiz de Direito para que o homologue ou o substitua, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Patrícia 

Angélica Garcia Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007206-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAINE RIBEIRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007206-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIAINE RIBEIRO ALVES 

REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Trata-se de indenização por danos 

morais em que aduz a autora que foi protestada pelo Banco réu, que a 

dívida foi devidamente quitada, entretanto o requerido não procedeu a 

baixa do protesto e não forneceu a carta de anuência para tal fim, o que 

teria lhe gerado prejuízos, requerendo que se proceda a baixa, bem como 

indenização por danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que é incontroverso que de fato a 

autora foi protestada e que posteriormente quitou sua dívida perante o réu. 

Em que pese exista inegável prejuízos na manutenção do protesto, há de 

se frisar que o protesto foi efetivado antes do pagamento da dívida, e 

após a quitação cabe ao devedor, no caso do presente feito a autora, 

buscar realizar a baixa do protesto, não cabendo a imposição de tal 

obrigação ao banco réu, é o que tem recentemente decido nosso Tribunal, 

pois vejamos: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO 

ANTERIOR AO PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR EM DILIGÊNCIAR O 

CANCELAMENTO DO REGISTRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, 

consistindo na condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência da manutenção indevida de protesto em seu nome 

mesmo após a quitação da dívida. A Reclamante alega na petição inicial 

financiou um veículo junto a Reclamada, contudo afirma que diante da 

inadimplência teve seu nome negativado. Contudo, realizou a quitação do 

débito. Entretanto, nota-se que o referido protesto fora realizado em 

01/09/2017, período o qual a Reclamante encontrava-se inadimplente junto 

da Reclamada, consoante informado nos autos, ou seja, este ocorreu de 

maneira totalmente devida. Neste sentido, nota-se que uma vez paga a 

dívida que gerou o protesto , incumbe ao devedor, munido do instrumento 

de quitação , pleitear o cancelamento do protesto , pagando os devidos 

emolumentos, consoante dispõe o art. 26 da Lei 9.492/97. No caso dos 

autos, não há comprovação de que a consumidora não tenha recebido a 

carta de anuência, tampouco que tivesse diligenciado no intuito de receber 

o referido documento. Falhou a parte autora em permanecer inerte, não 

podendo beneficiar-se de sua própria mora. Assim, assentado que era a 

própria parte reclamante quem deveria proceder no levantamento do 

protesto , inexiste dano moral pela manutenção do registro, porque 
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nenhum ato ilícito foi praticado pela reclamada. Recurso conhecido e 

provido. (Recurso Inominado nº.: 1002451-15.2018.811.0051- LT - PJE 

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde Recorrente(s): 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Recorrido(s): ALICE MACEDO 

PERUZZO Juiz Relator: PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 19/07/2019) 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO 

DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS 

PAGAMENTO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO 

DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – 

AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE 

ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA 

BAIXA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa 

do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou 

comprovante de quitação da dívida. Após o pagamento da dívida, incumbe 

ao devedor efetuar a baixa do protesto , nos termos do artigo 26, da Lei nº 

9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento ou carta de 

anuência e pagando as taxas e emolumentos devidos. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (N.U 1005713-18.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Resta demonstrado que o réu 

orientou a requerente como deveria proceder para obter a carta de 

anuência e esta não o fez, é o que se infere de todo contesto probatório, 

em especial documentos Num. 26487320, 26487318, 26487310, 

acostados com a contestação. Desta feita, não havendo obrigação ou ato 

ilícito a ser imputado ao Banco réu, não há que se falar em 

responsabilizá-lo civilmente pelos prejuízos que a autora alega ter sofrido. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é projeto de sentença 

por mim minutado, o qual submeto ao r. juiz de Direito para que o 

homologue ou o substitua, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Sorriso/MT, 09 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006333-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006333-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO JOSE SOUSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada juntou contrato assinado e 

cópia do documento pessoal do autor (Num. 29672220), cópia das faturas 

constando os serviços prestados (Num. 29672221), que aliados ao 

histórico apresentado na contestação demonstrando que diversas faturas 

emitidas em razão dos serviços prestados foram pagas. Ainda que se 

afirme que dentre tais documentos hajam telas do sistema interno da ré, 

produzidos unilateralmente, sem a juntada de contrato com assinatura 

aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados cadastrais, a 

ocorrência de adimplemento parcial e a impugnação meramente genérica 

que lhes fez a parte autora, emprestam à documentação verossimilhança 

suficiente para que se conclua pela existência de relação jurídica. 

Ademais, em tempo de contratação de serviços por call center e internet, 

o contrato escrito não pode ser considerado o único meio de prova 

suficiente a demonstrar o pacto. Assim, embora a parte reclamante 

sustente que a negativação é indevida, fato é que a reclamada comprovou 

a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do 

negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que 

ocasionou a restrição. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória 

negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Prestação de 

serviço - telefonia. Asseverado desconhecimento da dívida. Relação 

jurídica incontroversa - extenso registro de chamadas e mensagens, ao 

lado de telas sistêmicas, a informar pagamentos pretéritos. 

Desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito - ou 

ainda de sua gravação (grifei). Ausência de prova acerca do 

adimplemento. Débito exigível. Apontamento restritivo legítimo. Dano moral 

não evidenciado. Litigância de má-fé caracterizada - alteração da verdade 

dos fatos e utilização do processo para alcance de objetivo ilegal. 

Acertada imposição de pena – artigo 81, CPC. Resultado de improcedência 

preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 34ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio Pires; J. 28/08/2018; DJE. 

28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização por danos morais. 

Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de tela de sistema 

interno da ré que confirma a existência de relação jurídica entre as partes, 

o período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de 

pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços não impugnados 

pela autora. Relação contratual entre as partes incontroversa. 

Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito referente a 

faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia prestados 

pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de um direito. 

Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. Providência que 

cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos 

termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face da ré. 

Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência pela 

autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 
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Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 09 de março de 2020. Patrícia Angélica Garcia Pedreiro 

Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003867-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003867-17.2019.8.11.0040 Reclamante: LARISSA INA GRAMKOW 

Reclamado: DANIELI RAMOS Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005407-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE MARA MORAIS PELLENZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FERNANDO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005407-03.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GISLAYNE MARA MORAIS 

PELLENZ REQUERIDO: ODAIR FERNANDO RIBEIRO, MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação em que a parte autora 

pretende receber indenização por danos materiais e morais decorrente de 

acidente de trânsito. Relatório dispensado[1]. Decido. De início, rejeito a 

preliminar de denunciação à lide, porquanto vedada expressamente pela 

Lei nº 9.099/95, art. 10. Dito isso, passo à análise do mérito. Compulsando 

os autos, verifica-se que ficou comprovada a culpa do primeiro requerido, 

empregado da segunda requerida, que não respeitou a sinalização de 

trânsito e deu causa ao acidente. Sendo assim, presentes o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da 

responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. 

Assim, os documentos acostados à inicial são suficientes para comprovar 

a responsabilidade dos requeridos pelos prejuízos materiais sofridos pela 

autora. No tocante ao dano moral, ausente demonstração de que a autora 

tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetida à situação 

constrangedora decorrentes do acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“Recurso Inominado nº.: 0010660-13.2013.8.11.0003 Origem: Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública Recorrente(s): GILMAR MARTINS 

DIAS MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Recorrido(s): GILMAR MARTINS DIAS 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 02/12/2019 EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA 

MANTIDA. Os danos suportados pela parte autora decorreram 

exclusivamente da existência de buraco na pista, não restando qualquer 

responsabilidade da Sanear, este decorrente de acúmulo de água no 

interior da abertura asfáltica. FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE 

CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EVIDENCIADA – DANO MATERIAL 

DEVIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a negligência do ente público 

quanto à ausência de reparo na pista ou mesmo sinalização temporária do 

buraco existente, deve ser ressarcido os danos materiais despendidos 

pela parte autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via 

pública. No entanto, quanto ao dano moral, ausente demonstração de que 

a mesma tenha sofrido alguma lesão ou que tenha sido submetido à 

situação constrangedora. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO 

DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS 

EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95 – Uma 

vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a 

sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários 

sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (N.U 0010660-13.2013.8.11.0003, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019). Assim, a 

procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da inicial, para o fim específico de condenar os 

requeridos, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais à 

autora no valor de R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais), 

corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a incidirem 

desde o acidente (Súmulas 43 e 54 do STJ). Nos termos do art. 487, I, do 

CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz 

de Direito Presidente do JEC desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. 

Sorriso, 23 de fevereiro de 2020. Caroline Gomes Chaves Bobato Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo o projeto de sentença da juíza leiga na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito [1] Art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. [2] Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. [3] Art. 40, Lei nº 

9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006042-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006042-52.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: REGIVALDO BATISTA CARDOSO Vistos etc. A 

parte reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da 

parte reclamada, sob pena de extinção do feito, contudo, quedou-se 

inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para 

possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003229-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: WILLIAN VIEIRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002830-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002830-52.2019.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Embora intimada, a 

parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado (Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA IVANILDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002858-20.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIA IVANILDE 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006816-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BRANDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JOSE AUGUSTO 

BRANDT Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1006816-14.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006365-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TEXTOR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FORNARI & CIA. 

LTDA - ME Reclamado: ALESSANDRO TEXTOR DE ARRUDA Processo nº. 

1006365-23.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003126-74.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MAURICIO ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Embora intimada, a parte 

reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante de 

endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular 

do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” 

- pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003230-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILANIR FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003230-66.2019.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA VILANIR FARIAS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Embora intimada, a 

parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado (comprovante 

de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo 

titular do comprovante apresentado; Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, 

do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204166 Nr: 11992-25.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUCAS SILVA BENEDITO, RUAN LUCAS 

LIVI, JULIO CESAR MORAES COSTA, LUIZ RICARDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502, 

MARCELO DA PIEVA - OAB:11.284-A, Silvio Borges - OAB:19374-o

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO IVAN LUCAS SILVA 

BENEDITO, DR. SILVIO BORGES OAB/MT 19.374/O, PARA NO PRAZO DE 

08 DIAS APRESENTAR AS CONTRARRASZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 219616 Nr: 9747-07.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JOSE LISSONE ABATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 9747-07.2019.811.0040 Código: 219616

VISTOS/JJ

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara, redesigno 

oralidade para o dia 30/04/2020, às 13:30 horas.

Informe o juízo deprecante a respeito da readequação da pauta.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213810 Nr: 6064-59.2019.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, TGDASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: heleno de figueiredo da 

costa marques - OAB:15583, KARLOS LOCK - OAB:16828

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 130, 

para ciência “(...)Desta maneira, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

c.c. art. 13 da Lei n.º 11.340/06, face à falta superveniente de interesse 

processual, razão pela qual REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS outrora 

concedidas. Sem custas. Ciência ao MPE. Após as formalidades legais, 

transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo ut CNGC. P.R.I(...).

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218734 Nr: 9161-67.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 01/04/2020, com início às 13h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 65/68: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220354 Nr: 10284-03.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRYAN ALYSSON GALLO 

TRAMONTINA - OAB:26490/O, YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - 

OAB:26517/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 02/04/2020, com início às 13h, no fórum desta comarca de 

Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor da decisão de 

fls. 140/143: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 
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do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207755 Nr: 2054-69.2019.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, DSDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ROGERIO 

MENDES, para devolução dos autos nº 2054-69.2019.811.0040, Protocolo 

207755, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160025 Nr: 9166-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BRUNO DA SILVA, FERNANDO 

MARQUES DA SILVA, PABLO BORGES RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT, PLINIO FRANCISCO 

BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor de matéria para imprensa, a fim de 

INTIMAR o(a,s) advogado(a,s) do(s) Denunciado(s), acerca da audiência 

que se realizará no dia 17/03/20, com início às 14h00min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 264/266: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 209396 Nr: 3145-97.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO UEZU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Processo: 3145-97.2019.811.0040 Código 209396.

VISTOS ETC.

Considerando o trancamento da ação penal determinada pelo e. TJ/MT, e a 

manifestação de fl.237 do parquet, arquivem-se os autos, dando-se as 

baixas e anotações de praxe.

Além, determino o arquivamento dos autos das medidas protetivas 

deferidas, na medida em que exaurida a sua finalidade, diante de não 

existir notícias de descumprimento, bem porque ultrapassado o prazo de 

vigência, como também levando-se em conta que aqueles autos em 

apenso, de código 208276, não devem tramitar ad eternum.

 Traslade-se cópia da presente decisão aos autos da medida protetiva em 

apenso e arquivem-se ambos, os presentes autos e àqueles.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Intime-se a defesa constituída.

 Sorriso/MT, 06 de março de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215581 Nr: 7185-25.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO BARBOSA DE MORAES, 

ANDERSON LOPES EBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23208/O

 Certifico e dou fé, quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação 

ofertado pela defesa do réu Marcilio Barbosa de Moraes a fl. 180. Assim, 

IMPULSIONO o presente para apresentação das razões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215896 Nr: 7403-53.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar sua resposta à acusação, no prazo legal, considerando 

as informações de fls. 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98513 Nr: 1074-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BIANCHIN, PAULO MELO ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Proc. n.1074-35.2013.811.0040 (98513).VISTOS ETC.Cuida-se da análise 

de pedido de restituição de fiança e veículo apreendido (fls.148/149). O 

MPE não se opõe ao deferimento do pedido (fl.151)(...).Com efeito, 

levando-se em consideração que em casos de extinção da punibilidade, 

as coisas devem, de forma ordinária, voltarem aos status a quo, que a 

perícia realizada no CRLV do veículo não identificou adulteração, não 

havendo provas de que se trata de veículo adulterado, não cabendo ao 

Poder Judiciário investigar o fato tampouco determinar a realização de 

perícia no veículo, DEFIRO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO 

APREENDIDO, ASSIM COMO DA FIANÇA PAGA AO REQUERENTE. Além, 

esclareço que a restituição do veículo Vectra Sedan Elegance placa KAC 

4051, cor prata, independe do pagamento de taxa de pátio e estadia, por 

se tratar de apreensão em procedimento criminal. Entendo que não custa 

advertir o requerente que a nova posse e a reutililzação do veículo, caso 

se descortinar, hipoteticamente falando, tratar-se de veículo adulterado, 

poderá, em tese, ensejar pratica de novo crime, instaurando-se novo 

inquérito policial, ação penal, etc. Sem prejuízo ao acima exposto, após a 

restituição do bem, forte na normatização estanque no Provimento 

10/2007/CGJ e CNGC/MT, DETERMINO o ARQUIVAMENTO definitivo destes 

autos, assim procedendo o(a/s) diligente gestor(a/s) judicial mediante 

anotações e baixas necessárias.Para intimação das partes e advogados 

constituídos/dativos publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo 

necessário e atuando no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) 

do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato 

Grosso.Por fim, determino o arquivamento dos autos em apenso (código 

128881), e a comunicação da presente decisão à Autoridade Policial, 

trasladando-se cópia da presente decisão aqueles autos. Isenção legal de 

custas e despesas processuais ut disposição da Lei Estadual 7.603/01. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 275 de 995



Sorriso/MT, 05 de outubro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122267 Nr: 765-43.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19407/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da SENTENÇA de fls. 155, 

para ciência “(...)Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do agente, 

com lastro no art.107, I, do Código Penal. Sem custas. Publicada com a 

entrega dos autos em cartório, fica o registro dispensado, nos termos da 

CNGC. Dê-se ciência ao MPE e intime-se a defesa. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se as baixas e anotações de praxe.. (...).

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157379 Nr: 5992-37.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Promovo a intimação, por meio do DJE, dos advogados dos Requeridos do 

teor da decisão de fls. 275/278: Dispositivo:

 Por fim, diante das irregularidades acima mencionadas e que demandam 

averiguação, entendo que deve ser instaurado formalmente o 

“processado administrativo disciplinar”, conforme interpretação dos 

artigos 60, inciso III, da CNGC – foro judicial -, do artigo 10, inciso III, do 

Provimento n. 005/2008/CM, dos artigos 172, inciso III, e 173 da Lei 

Complementar Estadual n. 004/1990, do artigo 311 da CNGC – foro 

extrajudicial e, mais especificadamente, do artigo 21, inciso I, da Lei 

Estadual n. 6.940/1997 e do artigo 35, inciso II, da Lei n. 8.935/1994.

 Logo, instaura-se processo administrativo disciplinar, por meio de autos 

apartados a ser instruído com cópia integral deste feito, lançando a 

respectiva portaria, com prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias 

para conclusão, promovido em face do Registrador e Notário, Sr. Antônio 

Tuim de Almeida, e da Escrevente e Oficial Substituta, Sra. Maria 

Mercedes Batista, devendo constar da aludida portaria os requisitos do 

artigo 309 da CNGC – foro extrajudicial. A descrição dos fatos deverá 

levar em conta o que consta desta decisão.

 O fundamento legal, por sua vez, está disposto no artigo 312, incisos I e II, 

da CNGC – foro extrajudicial, e no artigo 31, incisos I, II e V, c/c o artigo 30, 

inciso II, ambos da Lei n. 8.935/1994, com incidência, ainda, do artigo 16, § 

1º, da Lei n. 6.015/1973 c/c o artigo 650, inciso I, da CNGC – foro 

extrajudicial.

 Não se depara com hipótese de afastamento cautelar do cargo, na forma 

do artigo 174 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, e do artigo 309, § 

3º, da CNGC – foro extrajudicial, mesmo porque não se vislumbra qualquer 

perigo à instrução processual.

 Não há que se falar em composição de comissão processante, uma vez 

que não se trata de servidor do foro judicial, elencado no artigo 104 do 

COJE. Aliás, até mesmo seria sem lógica nomear comissão processante 

para apurar conduta de “servidor” alheio aos seus quadros. Haveria até 

mesmo impedimento para que se constituísse a comissão processante, 

haja vista que não seria possível aquilatar nível funcional para fins de 

nomeação do seu presidente, a teor do artigo 75 da CNGC – foro judicial.

 Aliás, o artigo 309, “caput”, da CNGC – foro extrajudicial -, dispensou 

expressamente a nomeação de comissão processante.

 Por fim, a indicação da autoridade instauradora e a identificação do 

arguido são óbvias, desnecessário, por conseguinte, minudenciá-las.

 Baixada a portaria, naquele feito, cite-se os arguidos para, no prazo de 

15 dias, apresentarem defesa, sob pena de revelia, além de discriminarem 

as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas.

 Encaminhe-se cópia da Portaria à Corregedoria-Geral de Justiça, 

conforme o artigo 309, § 1º, da CNGC – foro extrajudicial.

 Após a manifestação dos arguidos, encaminhe-se os autos ao MPE a fim 

de colher a necessária manifestação sobre a questão.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Cumpra-s Tangará da Serra-MT, 04 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306043 Nr: 7531-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 22.363-A, DANIELE LOPES SILVEIRA - OAB:OAB/RS 

76.613, RICARDO POLESELLO - OAB:OAB/RS 55.143

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152722 Nr: 1368-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES, RIO RANCHO 

PRODUTOS DE AGRONEGÓCIO LTDA-ME, INTERCIDES FRANCO DE 

FREITAS, JULIAN BORGES TIEPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:OAB/MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa feita, INTIMEM-SE, na forma do artigo 688 do CPC, as partes 

para, no prazo 30 dias, promoverem a sucessão “causa mortis”, com a 

juntada da certidão de óbito, indicando os herdeiros, com qualificação e 

endereço, caso inexistente inventário em curso, ou indicando o 

inventariante, com a juntada do termo de nomeação, além da qualificação e 

endereço, se existente inventário em curso.Caso cumpra a determinação 

constante no parágrafo anterior, CITE-SE na forma do artigo 690 do 

CPC.Em não havendo qualquer insurgência, DEFIRO, desde já, a sucessão 

“causa mortis”.Por fim, CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 

182/183, mormente no que se refere à penhora ali deferida, uma vez que, 

consoante matrícula de fls. 201-verso/202-verso, o imóvel permanece em 

nome do executado Anilton Gomes Rodrigues.EXPEÇA-SE o necessário. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139084 Nr: 9535-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA SOARES BRITO, LUIZ EDUARDO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os vertentes autos, é possível verificar que 

fora realizada penhora no rosto dos Autos sob Código Apolo n. 144405, 

naquela oportunidade, no importe de R$ 73.897,82 (fl. 490 e fl. 496).

Entre um ato e outro, aportou aos vertentes autos cálculo atualizado da 

dívida, por sua vez, promovido nos aludidos Autos sob Código Apolo n. 

144405, por determinação daquele juízo, apontando que o valor atualizado 

da dívida corresponderia, naquele momento, ao montante de R$ 82.072,72 

(fls. 516/516-verso).

Pois bem.

O extrato dos valores vinculados ao vertente feito, conforme cópia que 

ora se junta, informa a existência do importe de R$ 75.715,29.

Ocorre que o aludido valor não corresponde a nenhum dos dois valores 

acima mencionados (R$ 73.897,82 e R$ 82.072,72). Ou seja: não seria o 

valor da penhora originária, tal qual não corresponderia ao valor atualizado 

da dívida, consoante cálculo realizado nos Autos sob Código Apolo n. 

144405, como acima delineado.

Bem por isso, OFICIE-SE ao Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, 

solicitando informações acerca da transferência do valor depositado 

naquele feito para a vertente demanda, mormente se já fora realizado e 

qual seria o montante.

Caso indique que o valor apontado no extrato em anexo é oriundo de 

transferência daquele Juízo, EXPEÇA-SE alvará do aludido valor em favor 

da parte autora.

Da mesma forma, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca da suficiência ou não do valor depositado para fins de 

quitação da dívida, pugnando o que entender de direito para o andamento 

do feito.

Deixo de determinar o encaminhamento do feito para o MPE ante o 

conteúdo da manifestação de fls. 561/562-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251824 Nr: 18163-84.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 Vistos.

Considerando que o cálculo apresentado à fl. 594-verso, “a priori”, se 

mostra equivocado, visto que, além de atualizar o valor da causa para a 

obtenção dos honorários, os mesmos também sofreram aplicação de 

juros, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Contador Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da 

sentença/acórdão prolatados nos autos.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58821 Nr: 475-61.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte exequente promova as 

diligências necessárias para o andamento do feito.

Uma vez transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ, JOCELI DA SILVA 

BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O

 [...] “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO. No exame da prova dos 

autos o julgador é detentor do livre convencimento, não se prestando os 

embargos de declaração para, sob a suposição de omissão, instigar nova 

apreciação ou um aprofundamento da argumentação”. (TRT-7 - ED: 

12280520105070013 CE 0001228-0520105070013, Relator: ROSA DE 

LOURDES AZEVEDO BRINGEL, Data de Julgamento: 28/09/2011, Primeira 

Turma, Data de Publicação: 14/10/2011 DEJT) (negrito nosso). Ante o 

exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, 

DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte embargante. CUMPRA-SE a decisão de fls. 2.001/2.002. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 7747-09.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA, 

APARECIDA PERRI BRUNETTA, ESPOLIO DE ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ: 134.474, PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - 

OAB:OAB/RJ 177.509, RAFAEL PIMENTA - OAB:OAB/RJ 142.307, 

YASMIN PAIVA - OAB:OAB/RJ 220.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DE SOUSA TAVARES 

CUNHA - OAB:54698

 VISTOS.

Os embargos de declaração de fls. 693/694 não pode sequer ser 

conhecido, tendo em vista que foi manejado pelo executado ESPÓLIO DE 

ANTONIO BRUNETTA, parte que, especialmente no ponto mencionado nos 

embargos, não foi atingida pelo teor da sentença de fls. 685.

Assim, é flagrante a ilegitimidade do referido executado para o manejo dos 

embargos.

Com essas considerações, NÃO ADMITO os embargos de declaração de 

fls. 693/694, deixando, consequentemente, de conhece-los.

No que tange ao ofício e decisão de fls. 696/700, conforme mencionado no 

despacho de fls. 622, a hasta pública referida na r. determinação de fls. 

620/621-v foi determinada nos autos da Carta Precatória nº 

305-89.2016.811.0050 (cód. 79090), oriunda do Processo nº 

1095-88.1998.811.0055 (cód. 778), em trâmite perante a 3ª Vara Cível 

desta Comarca; a carta precatória não é oriunda destes autos.

 Porém, o fato é que a r. determinação de fls. 620/621-v refere-se à 

decisão de fls. 559/561-v (e respectivo acórdão - AI 

1014766-97.2019.8.11.000 - fls. 614/618) proferida nestes autos

Assim, a determinação da Vice-Presidência do E. TJMT (agora revigorada, 
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conforme ofício de fls. 696 e decisão de fls. 698/700) está direcionada a 

este Juízo.

 Nesse sentido, em que pese o leilão esteja designado, como acima 

propalado, na carta precatória oriunda do processo que tramita na 3ª Vara 

Cível, hei por bem determinar novo cumprimento ao despacho de fls. 622, 

expedindo-se ofício ao Juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis-MT 

(com cópia dos documentos de fls. 620/621-v, 696/700, da sentença de 

fls. 685 e desta decisão), para instruir os autos da Carta Precatória nº 

305-89.2016.811.0050 (cód. 79090) e deliberações que entender 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 06 de março de 2020.

ANGELO JUDAI JUNIOR

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133753 Nr: 3740-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE FIRMINO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO BURGOS PINHEIRO, JOSE 

MESSIAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, Infojud e Anoreg, conforme documentos a seguir juntados, com o 

que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada 

pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, as pesquisas Renajud e Anoreg não restaram frutíferas. Afinal, 

o único imóvel encontrado na pesquisa Anoreg, conforme documento a 

seguir juntado, não pertence mais à parte executada.

Logo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, como 

requerido.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda, mormente 

para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, além do 

resultado da pesquisa realizada no sistema Infojud.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 133753 Nr: 3740-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBP, JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema 

Renajud, Infojud e Anoreg, conforme documentos a seguir juntados, com o 

que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada 

pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, as pesquisas Renajud e Anoreg não restaram frutíferas. Afinal, 

o único imóvel encontrado na pesquisa Anoreg, conforme documento a 

seguir juntado, não pertence mais à parte executada.

Logo, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, como 

requerido.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento da vertente demanda, mormente 

para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, além do 

resultado da pesquisa realizada no sistema Infojud.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313065 Nr: 13106-17.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACTA FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVENTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA SARAIVA CIDADE - 

OAB:75.878 RS, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - OAB:54.014 RS

 (...) Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa, por força do art. 

98, § 3º, do CPC.Por conseguinte DECLARO extinta com resolução de 

mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 313613 Nr: 13559-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP TANGARA - CENTRO ODONTOLOGICO 

DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORRÊA DA 

COSTA - OAB:14506

 Posto isso, INDEFIRO o pleito da parte demandada. Logo, DEPREQUE-SE a 

oitiva da testemunha Ramiro Murad Saad Neto à Comarca de São Paulo/SP, 

no endereço indicado à fl. 131. No mais, MANTENHO a data da audiência 

de oitiva da testemunha Elizabete Tatiane Rossett Ramalho designada para 

o dia 10/03/2020, às 14h00min. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276704 Nr: 6331-20.2018.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA CATARINA CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT-19.081-A, KEILA PRISCILLA AKEMI OSHIRO - 

OAB:304934/SP, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, SÉRVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

De início, RATIFICO os atos até agora produzidos.

Por oportuno, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre as contestações de fls. 144/157-verso e de fls. 283/288, 

além dos documentos que as instruem.

No mais, desde já, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, 

as questões fáticas em que recairiam a atividade probatória, sob pena de 

preclusão.

 Após, CONCLUSOS para o saneamento do feito, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282590 Nr: 11170-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

 Diante da petição de fl. 160, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias para a 

parte exequente manifestar acerca do cálculo de fls. 152/157, 

oportunidade em que também deverá manifestar sobre a petição de fls. 

161/164.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295528 Nr: 21515-16.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e 

RENAJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter 

atualizado o respectivo cadastro.

 Devido à falha no sistema, sendo que não há prazo estabelecido para 

correção, não fora possível realizar busca de endereço no sistema SIEL.

Com efeito, vê-se que a pesquisa em questão restou inexitosa, conforme 

documentos a seguir juntados. Afinal, não se depara com qualquer 

endereço diferente daquele visualizado nos autos.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar 

o que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294053 Nr: 20172-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TAKAFUMI SHIDA, TATIANA MIDORI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CIBELE FRANÇA, PAULO 

EDUARDO SANCHES ROSA RODRIGUES MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O, Jakeline Aparecida Wainer - OAB:24054

 Vistos.

Diante da nulidade arguida na petição de fls. 324/327, CERTIFIQUE a 

Secretaria de Vara acerca da intimação dos advogados constituídos à fl. 

95 pela parte demandada, mormente acerca do ato judicial de fls. 273/274, 

em que, dentre outras providências, fora designada audiência de 

instrução e julgamento.

 Sem prejuízo da determinação anterior, na forma dos artigos 9º e 10, 

ambos do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o alegado pela parte demandada na petição 

supramencionada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273063 Nr: 3465-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, EVALDO QUEIROZ - OAB:23393-O, RAFAEL 

SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante da certidão retro e em cumprimento à decisão de fls. 

109/110, remeto os autos ao setor de matéria para imprensa, a fim de 

intimar o advogado da parte exequente para proceder a atualização da 

dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, 

assim como da multa, se ainda não incluída no cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13776 Nr: 2718-22.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICKS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 

OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313812 Nr: 13727-14.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIANO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 
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LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313613 Nr: 13559-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO SANTOS QUEIROZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP TANGARA - CENTRO ODONTOLOGICO 

DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Rodrigues dos 

Santos Grassano - OAB:23852, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORRÊA DA 

COSTA - OAB:14506

 Intimação do(a) advogado(a) da parteautora para que providencie o 

preparo da carta precatória de Oitiva de Testemunha expedida à comarca 

de São Paulo - SP, devendo juntar aos autos as guias originais 

devidamente recolhidas e comparecer perante a Secretaria da 1ª Vara 

Cível a fim de retirar a deprecata para posterior distribuição junto ao juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322091 Nr: 20405-45.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SACHETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, WILLIAN 

PHILIPPSEN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que tendo em vista que não houve a citação dos 

requeridos, pois a carta de citação enviada ao Representante Legal do 

Bradesco Seguros S/A retornou com informação dos Correios: 

"desconhecido", e a carta de citação destinada ao requerido Willian 

Philippsen da Silva, enviada para o endereço constante da inicial e da 

petição de fls. 144, retornou dos Correios com a informação: "ausente", 

por duas vezes, e ainda, diante do pedido de designação de nova 

audiência de conciliação à fl. 147, remeto os autos ao setor de matéria 

para imprensa, a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar, requerendo o que de direito e indicando endereço e forma 

viável para citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333556 Nr: 2386-54.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

40/40-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Comodoro, devendo, na ocasião, apresentar 

cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099, VANUSA SANTANA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 

136/137, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria 

de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Cascavel/PR, no prazo de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281485 Nr: 10219-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSDSL, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 47, para tanto, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, atualizando os dados cadastrais, bem como 

manifestando-se acerca da justificativa apresentada às fls. 29/36.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, abro vista ao Ministério 

Público.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155281 Nr: 3903-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10.908-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos.

Considerando que o exequente Leandro Caetano Lopes Baragão atingiu a 

maioridade, intime-o através de seu procurador, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizando a 

representação processual, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324364 Nr: 22101-19.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 
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FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as partes foram devidamente intimadas à comparecerem na 

Oficina de Pais e Filhos do dia 06/12/2019, às 13 horas, conforme 

determinação de fls. 26/27.

Certifico ainda, que até o presente momento, as partes não juntaram aos 

autos o certificado de participação e presença no respectivo ato, assim 

sendo, nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para encaminhá-lo ao Setor de Expedição de 

Documentos para proceder com a intimação das partes para apresentar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o documento mencionado, referente ao 

respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 316527 Nr: 16035-23.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAS, MAS, NAS, JLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que foram juntadas cópias das matrículas dos imóveis objetos da 

partilha que demonstram a propriedade dos bens, entretanto, em análise 

dos referidos documentos, tem-se que o inventário deve tramitar também 

em relação ao espólio de Ulisses Silirios, posto que o bem pertencia ao 

casal.

Posto isso, intime-se o inventariante para incluir o espólio de Ulisses 

Silirios no presente feito bem como juntar a certidão de inexistência de 

testamento em nome do autor da herança.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334162 Nr: 2810-96.2020.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ODGM, INM, ADNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

que poderão ser revogados a qualquer tempo.II - Recebo a petição inicial 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - Por ora, 

defiro em parte o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos, 

portanto: a) INTIME-SE a requerida Fabiane do Nascimento Geraldo, para 

que se abstenha de mudar a residência dos menores Isabeli Nascimento 

Moreno e Alan Nascimento Moreno para outro município, até posterior 

deliberação deste Juízo.b) No que concerne o pedido de modificação de 

guarda, resguardo o direito de apreciá-lo após o decurso do prazo de 

resposta e estudo psicossocial. V - Designe-se data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada da autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VII –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334313 Nr: 2880-16.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFM, LFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)..II - Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do CPC.III - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).IV - ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 522,50 (quinhentos 

e vinte e dois reais e cinquenta centavos), a ser pago mensalmente pelo 

requerido, além de 50% das despesas extraordinárias da adolescente, por 

meio de depósito na conta bancária da representante legal da menor, 

indicada à fl. 08-verso, a partir da citação.V - CONCEDO a guarda 

provisória da adolescente Paola Francisca Miranda em favor da genitora 

Leticia Francisca Dantas, sem prejuízo de revogação, a qualquer tempo, 

conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda provisória da 

menor em favor da requerente.VI – DESIGNE-SE data para realização da 

audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.VII – CITE-SE a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

(...) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum(...).VIII – Não 

havendo acordo entre as partes, INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a realização de 

estudo psicossocial com as partes e com a menor, a fim de verificar a 

viabilidade de guarda compartilhada ou a necessidade/possibilidade de 

guarda unilateral em favor da genitora.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172171 Nr: 13781-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, CLEONICE DE 

OLIVEIRA SOUZA, MARA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA, PERCIO JUNIOR 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PERSIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a inventariante não dá prosseguimento ao feito, 

intime-se pessoalmente os demais herdeiros para querendo, cumprirem as 

determinações do juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção 

do feito (CPC, 485, III).

Decorrido o prazo, sem manifestação, abro vista dos autos ao Ministério 

Público.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184540 Nr: 2367-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte exequente aportou 

petitório às fls. 122/123, informando que restou entabulado acordo com o 

executado, pugnando, assim, pela homologação do acordo, bem como a 

suspensão da presente ação até o término do prazo de parcelamento do 

débito.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 122/123, celebrada nestes autos, para tanto, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral do referido acordo.

Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, cumprido integralmente o referido acordo, conclusos 

os autos para fins de extinção e arquivamento.

Intimem-se as partes.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142167 Nr: 1535-93.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMC, DRGC, MAC, LDGC, LVCC, FBC, NDGGC, JDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGC, EDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES - OAB:12296-MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelos falecidos 

Sebastião Gomes e Edgard Gomes Cabral proposta por Lívia Vitória 

Calentte Cabral representada por sua genitora Fabiula Batista Calentte.

Considerando o pedido de desistência formulado pela inventariante quanto 

ao inventário em relação ao espólio de Sebastião Gomes, entendo que 

este merece acolhimento.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

inventário em relação ao espólio de Sebastião Gomes, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

E, dando prosseguimento ao feito do arrolamento de Edgard Gomes 

Cabral, determino:

1. Proceda-se com a exclusão do espólio de Sebastião Gomes, e do polo 

ativo da presente demanda de todos os demais herdeiros e viúva meeira 

deste, devendo o inventário prosseguir na forma de Arrolamento do 

espólio de Edgard Gomes Cabral, tendo como única herdeira Lívia Vitória 

Calentte Cabral e, como inventariante sua genitora, Fabiula Batista 

Calentte.

 2. Intime-se a inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, juntar 

aos autos os documentos abaixo mencionados:

a) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

b) As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);

3. Decorrido o prazo, com a juntada dos documentos, abro vista ao 

Ministério Público;

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 136252 Nr: 6493-59.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPS, FHPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDJX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 190, a penhora efetuada no saldo 

de FGTS do executado foi suficiente para satisfazer o débito alimentar.

Com efeito, os arts. 924, inciso II, e 925, do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Assim, considerando o adimplemento do débito alimentar, a extinção do 

feito por cumprimento da obrigação é medida que se impõe.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Considerando o princípio da sucumbência, condeno a parte executada ao 

pagamento de custas e honorários, fixando estes em 20% do valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 1° e 2º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Proceda o Sr. Gestor Judiciário com necessário para o levantamento do 

valor bloqueado à fl. 190 em favor da parte exequente e o valor 

penhorado à fl. 177 em favor do executado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158756 Nr: 7353-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFA, MAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE 

E ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 (...)POSTO ISSO:1. DECRETO a prisão civil do executado MARCELO 

JADER PEREIRA DA SILVA, pelo prazo de 03 (três) meses, caso não 

comprove o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido 

de que, o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).1.1) 

REMETAM-SE os autos para atualização do débito, observando-se o que 

prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo”.1.2) EXPEÇA-SE mandado de prisão 

civil, devendo o executado ficar separado dos demais presos.2. 

EXPEÇA-SE de mandado de penhora e avaliação, de maneira que o Sr. 

Oficial de Justiça proceda com a descrição dos bens que guarnecem a 

residência do executado, nos termos do §1º, do art. 836 do CPC.3. 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em nome da parte 

executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua 

transferência para a conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.a) Em seguida, intime-se a parte executada das penhoras 

realizadas nos autos, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação.b) Caso a parte executada não apresente irresignação e 

uma vez transferido o valor para a conta única, expeça-se alvará para o 

levantamento do valor em favor da parte exequente.4. OFICIE-SE os 

órgãos restritivos de crédito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, inclua o 

nome do executado na lista de registros da SERASA e do SPC em virtude 

do débito alimentar do presente feito.5. EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.6. INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) 
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dias, manifestar sobre as referidas penhoras.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249437 Nr: 16186-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA KATIA MILLANI, LEANDRO ANTONIO MOTTA, 

FERNANDA MILLANI ALVES, EDSON WANDER MILLANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WANDE MILLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a abertura da Sobrepartilha, sob o rito do Arrolamento, nos termos 

dos artigos 659 do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos documentos acostados aos autos, que todos os 

herdeiros são maiores e capazes, e estão de acordo com a partilha 

amigável, assim, no caso em comento tenho que pode ser adotado o 

chamado arrolamento sumário, previsto no artigo 659 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Com a inicial de sobrepartilha (fls. 77/78) foram apresentados os 

documentos pessoais dos herdeiros com as respectivas representações 

processuais (fls. 79/102).

 Posto isso, considerando os documentos juntados aos autos, intime-se a 

requerente para aportar aos autos os seguintes documentos:

01. O plano de partilha amigável bem como cópias atualizadas das 

matrículas juntadas às fls. 106/107;

02. As certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para homologação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251049 Nr: 17599-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - OAB:24.324-MT, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 

do CPC.

II - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), que poderão ser 

revogados a qualquer tempo.

III - Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

IV - Havendo requerimento, EXPEÇA-SE em favor da parte credora 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis, registro de veículos ou de outros 

bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (CPC, art. 828, 

caput). Em efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 828, §1º).

V - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para pagar em 15 

(quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no prazo, incidirá 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total do débito, acrescido de 

custas e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). 

(CPC, 523 e § 1º).

VI - Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção 

e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

VII - Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

VIII - Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios 

autos, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525).

 IX - Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

X - Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225551 Nr: 14682-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA JACINTO CASTILHO, CARLOS 

ALBERTO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZA JACINTO CASTILHO, Cpf: 

00776731157, Rg: 1464654-4, Filiação: Pedro Jacinto Castilho e Maria da 

Penha da Silva, data de nascimento: 15/09/1971, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta nos autos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente representação para 

efeito de:I - APLICAR aos representados Carlos Alberto Maciel e Luiza 

Jacinto Castilho multa de 03 (três) salários mínimos vigente no país, em 

favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Tangará da Serra/MT, a ser depositado na conta corrente nº 12.506-7, 

agência 0804, Banco Sicredi, por infração ao disposto no art. 249 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.II - CONDENAR Carlos Alberto Maciel 

e Luiza Jacinto Castilho, já qualificados nos autos, a pagar a quantia de 

35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente cada genitor, valor 

atualmente equivalente a R$ 349,30 (trezentos quarenta e nove reais e 

trinta centavos), a título de alimentos em favor de Jonas Eduardo 

Maciel.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas, nos termos do art. 

141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e sem 

honorários.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais procedam-se com o arquivamento dos 

autos sem prejuízo das baixas e anotações de praxe.Às providências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 06 de março de 2020

Marcos Ediones Bertholdi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252959 Nr: 19174-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON BRUNO BRIGNONI DE MOURA, PAULO 

RICARDO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 121/122, a parte executada 

informa a quitação da obrigação, e por consequência, requer a extinção 

da presente execução.

O Ministério Público manifestou opinando pela extinção do feito, ante o 

adimplemento do débito do executado Alison Bruno Brignoni Moura, 

requerendo o prosseguimento do feito em relação ao executado Paulo 

Ricardo Feitosa (fl. 123).
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Assim, considerando que o executado Alison Bruno Brignoni Moura 

cumpriu integralmente com a obrigação, a extinção da execução por 

cumprimento é a medida mais adequada.

Nesse contexto, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito em relação ao executado 

Alison Bruno Brignoni Moura, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando ser esta beneficiária da 

Justiça Gratuita.

E dando prosseguimento em relação ao executado Paulo Ricardo Feitosa, 

determino:

I – Proceda-se com a alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.

II – Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para querendo formular 

pedido de busca de valores, atualizando o débito constante nos autos.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274657 Nr: 4705-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Fiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Mara do Carmo Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509, 

SANDRO SOARES GIGLIO - OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 Vistos.

Como o estudo psicossocial de fls. 132/133-verso constitui elemento para 

formar a convicção do Juízo, é preciso assegurar o exercício do 

contraditório.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias, manifestarem 

sobre o estudo psicossocial de fls. 132/133-verso.

 Por fim, CONCLUSOS para sentença.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274795 Nr: 4836-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DALLA LASTRA, GERALDO DALLA LASTRA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO DALA LASTRA COSTA, JURACI DALA LASTA 

GRAEFF, JAIR DALLA LASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE VICENTE DALLA LASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO CHICAROLI - OAB:41735, 

VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 158/159, intime-se o inventariante para 

querendo manifestar-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209787 Nr: 1955-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VG, NDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECD, PVOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, DEFENSORIA PÚBLICA-MT - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 526/527, para tanto, INTIME-SE a parte autora para 

indicar conta bancária para depósito da pensão alimentícia.

Com a informação, OFICIE-SE a fonte pagadora do requerido MORETTO E 

MORETTO JUNIOR LTDA (CNPJ 05.740.218/0001-04), para que proceda 

com o desconto mensal da remuneração percebida pelo Sr. Ewerson 

Cristiano Dalmagro, a título de alimentos em favor das filhas Larissa 

Gallego Dalmagro e Bianca Gallego Dalmagro, no valor de 57% (cinquenta 

e sete por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde atualmente a 

R$ 595,65 (quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos), depositando na conta bancária indicada pela parte autora.

Após, arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29011 Nr: 2922-90.2005.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA BROLHA KUWADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MITIVO KUWADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ANGELICA 

KARLINSKI - OAB:9580, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do ilustre advogado, Dr. Luís 

Fernando Decanini, inscrito na OAB MT 9.993-B, para que tome 

conhecimento do desarquivamento do respectivo feito, podendo retirá-lo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que em caso de inércia, os autos 

retornarão ao arquivo.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131586 Nr: 1336-08.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDS, MJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da CNGC e da 

Ordem de Serviço nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes autos, a fim 

de intimar a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a) a dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º do CPC).

Isabelle V.Rigui

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 21837 Nr: 1083-98.2003.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSN, ASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 83/84.

Para tanto, expeça-se Alvará Judicial autorizando o Cartório do 1º Ofício 

da Comarca de Tangará da Serra a proceder com a lavratura da Escritura 

Pública definitiva do imóvel descrito nestes autos, em nome de Maria 

Luciene Santana Neres e Adilson Santana Neres.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24 Nr: 55-86.1989.811.0055
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA QUADRA CESÁRIO, EDMA CEZÁRIO DE 

MORAIS, EDSIRLEY QUADRA CEZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de PEDRO CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO RODRIGUES - 

OAB:1626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da ilustre advogada, Dra. 

Lidiane Forcelini, inscrita na OAB MT 10.057, para que tome conhecimento 

do desarquivamento do respectivo feito, podendo retirá-lo no prazo de 05 

(cinco) dias, ressaltando que em caso de inércia, os autos retornarão ao 

arquivo.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334639 Nr: 3073-31.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSVDS, WA, ACSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FELIZ DA SILVA - 

OAB:24.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98) que poderão ser 

revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

II - Processe-se em Segredo de Justiça.

II - Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 

do CPC.

III - Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331972 Nr: 1330-83.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDO, AAEOS, AGDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a r. decisão de fls.29/30, que designo no 

dia 24/04/2020, às 15 horas, para audiência de tentativa de conciliação 

que se realizará na sala de audiência da Segunda Vara Cível, situada na 

Av. Tancredo Neves, 1220 N, Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na 

cidade de Tangará da Serra/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334405 Nr: 2933-94.2020.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO:I – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - DEFIRO a 

curatela provisória com fundamento no artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para tanto, DETERMINO seja nomeado como curador 

provisório o Sr. Elmosildo Moretto Júnior, lavrando-se o termo de 

compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, a realizar os atos 

necessários para gerir e administrar os bens do curatelando Elmosildo 

Moretto, para fins de recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores recebidos e também 

obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.V – Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencente ao interditando, salvo com 

autorização judicial.VI – DESIGNO o dia 24/06/2020, às 13h30min., data em 

que será realizada a audiência de entrevista do interditando, devendo o 

mesma ser citado na pessoa de seu Curador Provisório, cientificando-o de 

que poderá, impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, 

arts.751 e 752).VII – INTIME-SE, ainda, os agentes da infância para realizar 

laudo de constatação na residência do curatelando, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 20 (vinte) dias.Respondendo aos seguintes quesitos:

(...)Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 325081 Nr: 22633-90.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA APARECIDA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 24.

Para tanto, oficie-se conforme requerido nas alíneas 'a' e 'b', solicitando 

que as informações sejam prestadas no prazo de 10 (dez) dias.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333277 Nr: 2220-22.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDB, LSDB, LSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença provisório, nos termos do art. 531 

do CPC.

INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na exordial, nos 

termos do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 2.076,00 (dois 

mil e setenta e seis reais), com os acréscimos legais, bem como as 

parcelas vincendas, a serem depositadas na conta bancária da 

representante dos exequentes ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (art. 528 §§ 1º e 3º, CPC).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já, DETERMINO o protesto do pronunciamento judicial, por 

inteligência dos artigos 517 e 528, §1º, do CPC, bem como abro vista a 

parte exequente para, querendo, manifestar nos autos.

Ademais, na hipótese de depósito da quantia executada, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.

Sem prejuízo, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte exequente, 

observando a conta bancária indicada na exordial (fl. 08).

 Após, AO MPE.

Ademais, certificado o levantamento e não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 285 de 995



Por fim, CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

 PROCESSE-SE o vertente feito em segredo de justiça, na forma do art. 

189, inciso II, do CPC.

APENSEM-SE aos autos principais.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 319329 Nr: 18209-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM, FLM, FM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Fabio Luiz Muleta e outros em 

relação aos bens deixados pelo falecido Vilmar Muleta.

Com a inicial (fls. 04/09) foram apresentadas as primeiras declarações e 

juntados os documentos pessoais dos herdeiros com suas respectivas 

representações processuais, documentos pessoais do de cujus e 

atestado de óbito bem como matrícula do imóvel objeto da partilha e 

documentos das empresas em nome do de cujus (fls. 10/41).

A inicial foi recebida às fls. 68, sendo nomeado inventariante o requerente 

Fábio Luiz Muleta, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso.

Apresentado o plano partilha amigável (fls. 75/76) havendo a juntada das 

certidões de inexistência de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 78/80), comprovação de 

quitação do ITCMD com a respectiva guia de informação e apuração do 

referido impostos (fls. 81/84) e certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança (fl. 85).

 Aportada a consulta de autenticidade (fls. 93).

Assim vejo que para homologação do feito necessária a apresentação de 

baixa das empresas em nome do de cujus.

Posto isso, expeça-se Alvará Judicial autorizando o inventariante a 

proceder com o necessário, junto a JUCEMAT, Receita Federal e 

SEFAZ/MT, e demais órgãos pertinentes para promover o encerramento 

das empresas “Muleta & Muleta Ltda-ME” e “ Revendedora de Gás e 

Acessórios para Fogão Flora da Serra Ltda”, com a promoção de baixas 

de inscrições do contribuinte, efetivando o pagamento das taxas e tributos 

devidos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 314444 Nr: 14272-84.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial a fim de 

DECRETAR o divórcio de Josué Pereira Ferreira e Maria da Penha Ferreira 

Amaral, razão pela qual, DECLARO cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando 

estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §1º e 2º, do 

CPC.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Intime-se. Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de 

Registro Civil – 1º Ofício da cidade de Vilhena/RO, para as averbações 

necessárias.Em seguida, arquivem-se os autos com as baixa e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 313191 Nr: 13195-40.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Jadson 

Barroso Silva.

Compulsando os autos, verifico que a inventariante requer a desistência 

da ação (fl. 58).

 Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, SUSPENDO tal condenação, na 

forma do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, já que DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.

Publique-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 313428 Nr: 13426-67.2019.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Parobé Gibbon - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17/06/2020, às 15h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 307597 Nr: 8831-25.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante para juntar aos autos a certidão de inexistência 

de débito fiscal expedida pela Fazenda Pública Municipal em relação ao de 

cujus.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 286 de 995



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 295688 Nr: 21606-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERL, EPDSPF, VPF, EPDSS, JDBS, AEP, VLDDS, MRDS, 

RAR, EPDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário proposta por Eliene Pereira de 

Souza Lopes e outros em relação aos bens deixados pelo falecido 

Jerônimo Pereira de Sousa.Com a petição inicial foram juntados os 

documentos pessoais dos herdeiros bem como suas representações 

processuais e atestado de óbito e documentos do de cujus (fls. 07/48), 

ausente apenas os documentos pessoais e representação processual do 

herdeiro Celso Pereira de Souza. A inicial foi recebida (fl. 50), na forma de 

arrolamento nos termos do art. 664 do NCPC, sendo nomeada 

inventariante a requerente Eliene Pereira de Souza Lopes, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso. 

Apresentadas as primeiras declarações com o plano de partilha (fls. 

55/55/56), sendo aportados a esta a cópia atualizada da matrícula do 

imóvel arrolado, objeto da partilha (fls. 57/59), a Certidão de inexistência 

de testamento deixado pelo autor da herança (fl. 60); a Guia de 

informação e apuração do imposto de transmissão causa mortis, expedida 

pela Fazenda Pública Estadual (fls. 64/68). Juntada do respectivo 

comprovante de autenticidade de isenção do ITCD (fl. 70).Parecer do 

Ministério Público (fl. 69).É o relato.DECIDOAnalisando a cota ministerial (fl. 

69) vejo que não merece acolhimento posto que consta o valor aplicado ao 

imóvel objeto da partilha conforme Guia de Apuração e Informação do 

ITCD, expedida pela Fazenda Pública Estadual.E dando prosseguimento ao 

feito, determino:a) Intime-se o herdeiro Celso Pereira de Souza, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca das primeiras declarações 

bem como quanto a necessidade de assistência da Defensoria Pública, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações;b) Decorrido o prazo, 

sem manifestação ou impugnação às primeiras declarações, intime-se a 

inventariante para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, as 

certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual, e Federal);Decorrido o prazo, com 

a juntada dos documentos, abro vista ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155946 Nr: 4553-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRSL, UDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ID, RLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, BRENO LOIOLA DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

26.850, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, NATALIA 

CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 207/208 requerendo a suspensão do 

processo, que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 

001/2018 intimo a parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo 

de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235310 Nr: 1540-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Certifico que, intimo a requerente na pessoa do seu advogado para que 

manifeste interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272666 Nr: 3212-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMB, TMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado para que 

manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da devolução da carta 

precatória juntada às fls. 83/85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 30272 Nr: 3665-03.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YMS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonário Gomes Muniz - 

OAB:15.072, LUCIANA DA SILVA MENOLI - OAB:26849/O, MARCOS 

CARDOZO DALTO - OAB:11466, SUELEN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:16907, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585

 Vistos.

 Defiro o petitório de fls. 134/135, para tanto, proceda o Sr. Gestor 

Judiciário com o desentranhamento dos documentos de fls. 125/129.

 Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331972 Nr: 1330-83.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TDO, AAEOS, AGDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o(a) advogado(a) da parte requerente para que 

compareça na audiência de conciliação designada para o dia 24/04/2020, 

às 15h00, acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334781 Nr: 3152-10.2020.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJBP, GJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a presente ação de adoção.

DESIGNO audiência para oitiva dos adotantes para o dia 17/03/2020, às 

13h20min, nos termos do art. 45 do ECA.

Intimem-se.

 Notifique-se o Ministério Público.
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Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293412 Nr: 19664-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Gonçalves Oliveira - 

OAB:24921/O, JESSICA GASPARINI MOLIN - OAB:21764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o alvará que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 304519 Nr: 6402-85.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WWRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Vistos.

INTIME-SE a exequente, pessoalmente, bem como por meio da Defensoria 

Pública, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320946 Nr: 19554-06.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 Certifico que, a contestação apresentada às fls. 181/218 é tempestiva. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a autora para, querendo, impugnar à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 333868 Nr: 2605-67.2020.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMP, LMDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA MENOLI - 

OAB:26849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).DispositivoI. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

que poderão ser revogados a qualquer momento.II. PROCESSE-SE em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).III. RECEBO a emenda da petição 

inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do CPC.IV. Por ora, 

defiro em parte o pedido de tutela de urgência pleiteado nos autos, 

portanto: a) MAJORO provisoriamente a pensão alimentícia devida pelo 

requerido à adolescente Yasmim Mendes Pim para 01 (um) salário mínimo 

vigente, que atualmente perfaz a quantia de R$ 1.045,00 (um mil e 

quarenta e cinco reais), além de 50% (cinquenta por cento) 

extraordinárias da menor, a serem pagos mensalmente pelo requerido, à 

partir da citação, por meio de depósito bancário na conta da representante 

da adolescente a ser informada nos autos.b) INDEFIRO o pedido de quebra 

de sigilo bancário e fiscal do requerido, uma vez que não restaram 

preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. V. DESIGNE-SE 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI. Cite-se a 

parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do 

CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º, do CPC).VII. Caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, (...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 334136 Nr: 2785-83.2020.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)POSTO ISSO:I - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

que poderão ser revogados a qualquer tempo.II - Recebo a petição inicial 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - Designe-se 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.V - Cite-se a 

parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada da autora ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.VI – 

Não havendo acordo entre as partes, INTIME-SE a equipe técnica deste 

Juízo, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda com a realização de 

estudo psicossocial na residência das partes, a fim de verificar a 

viabilidade de guarda compartilhada.Com a juntada do estudo psicossocial 

e da contestação, abro vista ao Ministério Público.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26029 Nr: 2384-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KKADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, possa indicar a qual Comarca pertence o 

endereço do executado, uma vez que foi enviado Carta Precatória para a 

Comarca de Campo Novo do Parecis - MT, tendo sido a certidão negativa, 

informando que não pertence àquela Comarca.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 298701 Nr: 23723-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ZANARDI, RUTE RODRIGUES DA MOTA 

ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEI GONÇALVES - OAB:2933, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 298701.

 Vistos,

Certifique-se quanto ao decurso do prazo de suspensão deferido às fls. 

74.

Após, intime-se a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestar a ação, sob pena de presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Na hipótese de a parte embargada alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte embargante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288483 Nr: 15919-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADAELSON DURÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DE SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19.483/MT, 

FLAVIANY RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889, HUGO ROGER DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:16285

 Autos nº: 288483.

 Natureza: Prestação de Contas.

 Requerente: Carlos Adaelson Durão.

 Requeridos: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA.

 Vistos,

 Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada em 28 de agosto de 

2018 por Carlos Adaelson Durão em face do Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, 

ambos qualificados.

 Alegou ser associado junto à parte requerida desde 03/06/2008, sendo 

titular da conta corrente e conta capital nº 12024-3, Cooperativa 0804.

 Aduziu que a parte requerida lançou na referida conta encargos acima do 

permissivo legal, cobrando juros acima de 9,32%, juros de cheque 

especial de 208,45% a.a. e 18,80% a.m., tarifas exorbitantes, 

capitalização mensal cumulada com outros encargos e tarifas ilegais.

 Assim, requereu a condenação da parte requerida a prestar contas dos 

últimos dez anos da conta corrente e conta capital nº 12024-3, 

Cooperativa 0804.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/35.

 Às fls. 36 foi determinada a emenda da inicial para a parte autora 

comprovar a existência de pedido administrativo.

 Às fls. 38/40 a parte autora apresentou o comprovante de requerimento 

administrativo.

 Às fls. 41 a inicial foi recebida, ocasião em que foi deferida a gratuidade 

da justiça à parte autora.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 44), apresentou contestação 

às fls. 45/52v alegando, preliminarmente, a carência da ação por falta de 

interesse de agir.

 No mérito, sustentou, em sínteses, a regularidade dos lançamentos e das 

taxas contratadas. Juntos os documentos de fls. 91/111.

 Às fls. 114/133 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 135 foi determinada a intimação das partes para informarem o 

interesse em produzir provas.

 Às fls. 137 a parte requerida informou o falecimento do autor e requereu 

a intimação de seus herdeiros para, caso tivessem interesse, suceder o 

de cujus. Juntou os documentos de fls. 137v/139.

 Às fls. 140/142 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

 Às fls. 143 foi determinada a intimação do patrono do autor para informar 

se tinha conhecimento de quem eram os sucessos do autor.

 Às fls. 145/146 o patrono do autor informou os sucessores do de cujos e 

indicou Maria Carolina Nascimento Durão para representar o espólio. 

Juntou os documentos de fls. 147/153.

 Às fls. 156 foi determinado que o autor esclarecesse se pretendia a 

habilitação dos herdeiros ou do espólio, tendo às fls. 158 informado que a 

habilitação deveria se proceder pelos herdeiros.

 Às fls. 161/162 a parte autora requereu a intimação da parte requerida 

para fornecer cópias dos extratos da conta capital, conta aplicação e 

poupança do período de 01/04/2019 até a presente data, bem como dos 

contratos de mútuo mantidos com o autor.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, defiro a sucessão processual do de cujus Carlos Adaelson 

Durão por seus herdeiros Maria Carolina Nascimento Durão e Abilio 

Nascimento Durão. Procedam-se as retificações necessárias.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Porém, antes de adentrar na análise do mérito da ação, cumpre-me 

analisar a preliminar arguida pela parte requerida.

 Analisando os autos, verifico que razão assiste a parte requerida no que 

tange à preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a 

intenção da parte autora não é a prestação de contas pelo Banco e sim, a 

exibição dos documentos de toda movimentação bancária para verificação 

da legalidade ou ilegalidade dos encargos cobrados, conforme descrito no 

campo “I – DOS FATOS” da inicial.

 Por sua vez, a ação de prestação de contas é ação cujo procedimento 

previsto no Código de Processo Civil é especial e tem como objetivo 

principal a verificação da correção das contas decorrentes da relação 

havida entre as partes e a apuração de eventual saldo, não se prestando 

à discriminação pormenorizada dos lançamentos efetuados, tampouco à 

revisão de cláusulas contratuais.

 Desse modo, não se constitui a ação de prestação de contas em 

procedimento de mera exibição de documentos, tampouco instrumento de 

revisão de cláusulas contratuais, de modo que a via pretendida pela parte 

autora se mostra inadequada, à vista da existência de meio para a 

obtenção dos documentos, qual seja, a produção antecipada da prova ou, 

se o caso, o ajuizamento de ação revisional com pedido incidental de 

exibição de documentos.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO AUTOR – 

SEGUNDA FASE - CONTRATO BANCÁRIO – CONDIÇÕES DA AÇÃO - 

INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO GENÉRICO - PRESTAÇÃO DE 

CONTAS COM PEDIDO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS 
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ENCARGOS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. A ação de prestação de contas não se revela instrumento 

processual adequado à revisão de contratos de mútuo e financiamento, 

negativa de existência de pacto, conforme reiteradamente proclamado 

pela jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 

1.293.558/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão). Da mesma forma, não 

se presta esse rito especial para a revisão de tarifas, taxas de juros e 

demais encargos de empréstimos obtidos por meio de abertura de limite de 

crédito em conta corrente. Impõe a extinção da demanda, por falta de 

interesse processual, a apresentação de pedido genérico, no qual se 

inclui aqueles como o dos autos, em que se pleiteia a prestação de contas 

re fe ren te  a  todo  o  per íodo da  cont ra tação” .  (N .U 

0002670-82.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 21/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE 

REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INADEQUAÇÃO DE VIA 

ELEITA– ENTENDIMENTO DO STJ-SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A pretensão deduzida na inicial da Ação de Prestação de 

Contas, voltada a aferir a legalidade dos encargos cobrados, deveria ter 

sido veiculada em Ação Revisional, cumulada com repetição de eventual 

indébito, no curso da qual, se insuficientes os extratos, pode ser 

requerida a exibição de documentos, caso esta não tenha sido postulada 

em medida cautelar preparatória. “Embora cabível a ação de prestação de 

contas pelo titular da conta corrente (Súmula 259), independentemente do 

fornecimento extrajudicial de extratos detalhados, tal instrumento 

processual não se destina à revisão de cláusulas contratuais e não 

prescinde da indicação, na inicial, ao menos de período determinado em 

relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com a exposição de 

motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta corrente, que 

justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação 

de contas.” (AgInt no REsp 1589754/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)”. 

(Ap 102711/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018) (Original sem grifo)

 Diante disso, falta à parte autora o interesse de agir sendo, portanto, 

carecedora da ação, de modo que não resta alternativa a esse juízo que 

não seja a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Por fim, cumpre-me registrar que este Magistrado reconhece que a ação 

tramitou por mais de um ano, sendo que ao seu final não poderá ser 

concedida a tutela pretendida pelas razões acima expostas, o que 

certamente trará frustração à parte autora.

 Porém, a fase em que a ação se encontra não comporta mais a emenda 

da inicial, nem mesmo verifico a possibilidade de aplicação do princípio da 

fungibilidade, de modo que não vejo como aproveitar os atos já praticados, 

não me restando outra alternativa que não a extinção do feito.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

 Em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte autora a 

pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com base no parágrafo 2º 

do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa 

em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. C.

 Tangara da Serra-MT, 03 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 266499 Nr: 29473-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUIZ SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGO SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT

 Autos nº: 266499.

 Vistos em correição permanente,

 Às fls. 127/129 a parte exequente peticionou informando o 

descumprimento do acordo e requerendo o prosseguimento da ação, bem 

como a retificação do auto de penhora de fls. 121, expedição de certidão 

para averbação da penhora e a expedição de carta precatória à Comarca 

de Barra do Bugres/MT para a penhora e prática de atos expropriatórios 

de bens do devedor, em especial o imóvel matriculado sob o n° 11.902 do 

CRI da referida Comarca.

Às fls. 131/134 o exequente novamente peticionou, requerendo a 

desconsideração e desistência dos pedidos realizados na petição 

anterior, formulando novos pedidos, quais sejam, a penhora sobre a 

integralidade do saldo remanescente do contrato de promessa de compra 

e venda realizado entre o executado e Claudinei Zanardi; a intimação do 

executado para não se dispor de seu crédito; a intimação do terceiro 

Claudinei Zanardi para que não pague ao devedor o saldo remanescente 

do contrato.

Às fls. 135 foi prolatada sentença homologatória, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.

 Às fls. 137/144 o exequente apresentou embargos de declaração em 

face da sentença de fls. 135, alegando a existência de omissão, 

requerendo o prosseguimento da execução.

Às fls. 147/151 o executado apresentou contrarrazões aos embargos de 

declaração fls. 137/144, alegando não se tratar de meio cabível para 

impugnar a sentença. Sustentou que não deve ser deferido o pedido de 

penhora de créditos, pois, já existe imóvel para a garantia do cumprimento 

do acordo.

Ao final, requereu a rejeição dos embargos de declaração.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 145).

 Quanto à alegada omissão, verifico que assiste razão à parte 

embargante, uma vez que às fls. 127/129 e 131/134 foi informado o 

descumprimento do acordo, de modo que a medida cabível era o 

prosseguimento da ação de execução com a apreciação dos pedidos 

formulados pela parte exequente e não a extinção do processo como 

realizado equivocadamente às fls. 135.

 Portanto, chamo o feito à ordem, para revogar a sentença de fls. 135 e 

passo a sanar a omissão, analisados os pedidos formulados pela parte 

exequente às fls. 131/134, os seguintes termos:

“Vistos,

 Às fls. 131/134 a parte exequente informou o descumprimento do acordo, 

bem como requereu a desconsideração e desistência dos pedidos de fls. 

127/129 e 130, formulando novos pedidos, quais sejam, a penhora sobre a 

integralidade do saldo remanescente do contrato de promessa de compra 

e venda realizado entre o executado e Claudinei Zanardi; a intimação do 

executado para não se dispor de seu crédito; a intimação do terceiro 

Claudinei Zanardi para que não pague ao devedor o saldo remanescente 

do contrato.

Pois bem. Considerando que a parte executada não cumpriu integralmente 

o acordo entabulado, defiro o prosseguimento da ação de execução.

O pedido de penhora do saldo remanescente do contrato de promessa de 

compra e venda realizado entre o executado e Claudinei Zanardi merece 

ser deferido, pois, apesar das partes terem indicado bem imóvel para 

garantir o cumprimento do acordo, nos termos do art. 835, I e § 1º, do 

Código de Processo Civil, o dinheiro tem preferência sobre qualquer outro 

bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 

CONSTRIÇÃO DE VALORES E CONVERSÃO DE HIPOTECA JUDICIÁRIA EM 

PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ARTIGOS 

805 E 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. ACEITAÇÃO DE GARANTIA 

OFERTADA AOS CREDORES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA 

DE VEROSSIMILHANÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ 

OBJETIVA, COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL (ARTS. 5º, 6º, E 

77, INCISO I, NCPC). CONSTATAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE. Como é 

cediço, a execução deve ser processada à luz do princípio da menor 

onerosidade ao devedor, consoante a regra insculpida no artigo 805 do 

digesto processual. Destarte, na busca pela harmonização de tais 

circunstâncias, o artigo 835 do CPC apresenta o rol de bens que são 

passíveis de penhora, devendo ser observada a preferência legal ali 

estabelecida, estando o dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em 
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instituição financeira, à frente dos bens imóveis. In casu, a análise dos 

elementos fático-probatórios não conduz à veracidade das alegações 

formuladas em juízo pelos recorrentes no que tange à suposta aceitação 

da garantia por eles ofertada aos recorridos, consubstanciada nos 

direitos sobre o imóvel situado na Fazenda Brejo ou Torto. A questão em 

comento já foi, inclusive, alvo de apreciação pretérita por esta e. 2ª Turma 

Cível, nos autos do processo nº 2015.01.1.138701-5 e no qual restou 

evidenciado que os agravados há tempos noticiaram não ter interesse em 

qualquer negócio jurídico que envolva a área em comento. Sob essa 

perspectiva, torna-se flagrante o intuito dos agravantes em alterar a 

verdade dos fatos, denotando, assim, comportamento inadequado e 

reprovável, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da 

cooperação e da lealdade processual, insculpidos nos artigos 5º, 6º, e 77, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, infere-se que a conduta 

perpetrada se enquadra nas hipóteses textualmente previstas nos artigos 

77, I, e 80, I, do digesto processual, razão pela qual os recorrentes devem 

ser condenados, solidariamente, ao pagamento de multa correspondente a 

2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 

81, caput, do Código de Processo Civil”. (TJDF; Proc 

07146.47-26.2019.8.07.0000; Ac. 121.2530; Segunda Turma Cível; Relª 

Desª Carmelita Brasil; Julg. 23/10/2019; DJDFTE 18/11/2019).

 Ante o exposto:

1- Defiro a penhora sobre a integralidade do saldo remanescente do 

contrato de promessa de compra e venda realizado entre o executado e 

Claudinei Zanardi, cujo contrato está acostado às fls. 84/90;

2- Formalizada a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 841 

do Código de Processo Civil.

3- Intime-se o terceiro Claudinei Zanardi, na pessoa de seu advogado Dr. 

Sidnei Gonçalves (OAB MT 2933) e também pessoalmente, para que não 

pague ao executado o saldo remanescente do contrato de promessa de 

compra e venda, devendo ser cientificado que o valor deverá ser 

depositado judicialmente vinculado aos presentes autos.

4- Retifique o termo de penhora de fls. 121 para constar a correta 

denominação do imóvel, qual seja, “Fazenda Guilherme”, nos termos da 

matrícula de fls. 91.

Intimem-se.

Cumpra-se”.

 Ante o exposto, acolho os embargos de declaração de fls. 137/144, para 

suprir a omissão apontada nos termos acima, bem como revogo a 

sentença de fls. 135.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251371 Nr: 17818-21.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 “Vistos, Diante do acima registrado, reputo o processo suficientemente 

instruído, de modo que determino que o feito venha concluso para 

sentença. Os presentes saem intimados.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 451 Nr: 996-55.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO KLEIN SOARES - 

OAB:189.844-RJ, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 

346.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Ante o exposto, determino seja imediatamente oficiado o juízo deprecado 

dando-lhe conhecimento da presente decisão, bem como da decisão 

proferida no Recurso Especial nº 1014766-97.2019.8.11.000, que 

determinou a suspensão os atos expropriatórios, em especial o leilão 

designado para a data de 09/03/2020, para as providências que entender 

cabíveis. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar acerca da pet ição e documentos de f ls . 

754/772.Intimem-se.Cumpre-se com urgência.Tangará da Serra-MT, 06 de 

março de 2020.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA, TERRA SANTA AGRO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474, MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, LEONARDO TREVISAN - OAB:OAB/MT 

77.202, RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - OAB:9536-MT, SÉRGIO 

ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 778.

 Vistos,

Às fls. 1583 e fls. 1588/1589 a executada Aparecida Brunetta requereu a 

suspensão da presente execução, alegando que a decisão proferida no 

recurso especial nº 1014766-97.2019.8.11.000 também se estendeu aos 

presentes autos.

 Pois bem.

 Na presente data proferi decisão no processo cód. nº 451 determinando 

a imediata expedição de ofício ao juízo deprecado dando-lhe conhecimento 

da proferida no Recurso Especial nº 1014766-97.2019.8.11.000, que 

determinou a suspensão os atos expropriatórios, em especial o leilão 

designado para a data de 09/03/2020 para as providências que entender 

cabíveis.

 Quanto ao pedido de suspensão dos autos, entendo necessário 

oportunizar o contraditório pela parte exequente, assegurado pelos artigos 

9º e 10º do Código de Processo Civil, para após, apreciá-lo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca das petições de documentos de fls. 1583/1587 e fls. 

1588/1606.

Após, conclusos para análise do pedido de suspensão da ação.

 Intimem-se.

Cumpre-se.

Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451 Nr: 996-55.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO KLEIN SOARES - 

OAB:189.844-RJ, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 

346.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória da interessada 

Terra Santa Agro S.A., intimo-a acerca da decisão de fls. 735/737, a 

seguir parcialmente transcrita: "1- Indefiro o pedido de aditamento do edital 

de leilão;2- Indefiro o pedidcancelamento do leilão;3- Determino que o Sr. 

Leiloreiro, assim que iniciar o leilão, cientifique verbalmente os pretensos 

interessados na arrematação do imóvel acerca da existência do contrato 

de parceria agrícola vigente até 31 de agosto de 2020 e do “memorando 

de entendimento de renovação” até 31/08/2035, advertindo que este Juízo 

não decidiu ainda se é o caso de acolher o pedido formulado, devendo 

fazer certidão circunstanciada constando todos os presentes no início do 

leilão e a realização da advertência acima, constando na sequência as 
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pessoas que permaneceram interessadas na aquisição..... Por fim, 

considerando que a colheita da segunda safra já se aproxima, 

considerando que o prazo ordinário de vencimento da parceria se encerra 

em agosto de 2020, considerando que o imóvel está na iminência de ser 

expropriado e que ainda está pendente de decisão judicial acerca da 

observação ou não pelo arrematante do “memorando de entendimento de 

renovação”, por medida de cautela, advirto à Terra Santa Agro S.A. que 

não realize o plantio do novo ano safra, ao menos até que haja decisão 

nesse sentido ou pactuação entre ela e o eventual arrematante, isso sob 

pena de não poder requerer a retenção dos frutos da safra plantada por 

sua conta e risco. Deixo claro que este Juízo irá entender que a Terra 

Santa Agro S.A. agiu de má-fé e tentando se aproveitar da própria torpeza 

caso resolva plantar à revelia deste Juízo a safra 2020/2021, devendo 

neste caso arcar com todas as consequências legais decorrentes de tal 

conduta. Intimem-se e cumpra-se, sendo que na intimação endereçada ao 

patrono da empresa Terra Santo Agro S/A deverá constar expressamente 

a advertência acima."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226358 Nr: 15337-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Alegrini Veiculos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Autos nº: 226358.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 191/192, desse modo determino a busca de 

veículos em nome da parte executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257918 Nr: 23132-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a decisão proferida nos autos da Ação Civil 

Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, conforme cópia a seguir, intimo a 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282883 Nr: 11452-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o advogado da parte autora, peticionou nestes autos, 

juntando cópia da guia de pagamento de diligência para cumprimento de 

mandado na comarca de Várzea Grande, intimo-o para que junte o 

referido comprovante nos autos da carta precatória, em trâmite naquele 

juízo, para o cumprimento do ato deprecado.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 312300 Nr: 12478-28.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX P. DE SOUZA - ME, ALEX PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S.A, VOLKSWAGENS DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, RAFAEL GOOD GOD 

CHELOTTI - OAB:139387

 Autos nº. 312300.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou novos 

documentos às fls. 253/254, desse modo, intime-se a parte requerida para 

se manifestar acerca da referida documentação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme preceitua o art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Em seguida, certificado o decurso do prazo assinalado ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 320104 Nr: 18837-91.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZATIR ZANIN, JDC.SERTANOPOLIS-PR, IVETE 

TERESINHA MICHELON ZANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AGUILERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - 

OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemériton Negrão de 

Oliveira e Waldomérriton Negrão Junior - OAB:5.779 e 15.980

 “Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 321997 Nr: 20357-86.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO VELHO-RO, CLAUDETE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO VELHO VEICULOS COMERCIO E 

LOCAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE RODRIGUES DE ARAUJO 

- OAB:7543-RO, DENIZE RODRIGUES DE ARAUJO PAIAO - OAB:6174-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 “Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 328648 Nr: 25274-51.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO CUIABÁ 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL 

SAN MARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MARTINS - 

OAB:56.752-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264/MT

 “Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se com nossas homenagens. 

Os presentes saem intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 329530 Nr: 25898-03.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA NAREZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20237, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:OAB/MT 13.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 329530.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334564 Nr: 3036-04.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL JUCOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O, Jakeline Aparecida Wainer - OAB:24054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 334564.

Vistos,

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há nos autos 

elementos que demonstrem a insuficiência de recursos pela Requerente, 

tendo em vista que a cópia da carteira de trabalho trazida pelo autor não é 

capaz comprovar seus rendimentos, motivo pelo qual, faculto a parte 

Requerente, para melhor análise do pedido de gratuidade formulado, juntar 

o seu comprovante de rendimento.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial para comprovar o estado de hipossuficiência, 

juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR), conforme 

preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, ou pague as custas iniciais, sobre o 

valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo 

único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208168 Nr: 528-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUILSON LUIZ FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIESELA KURTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT

 “Homologo por sentença o acordo acima celebrado, julgando extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, exceto se houver pedido de 

cumprimento pela parte autora. Os presentes saem intimados com 

renúncia do prazo recursal. P. R. I. C.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173380 Nr: 15053-82.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. H. HIROTA CERAMICA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação,intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma 

diligência ao oficial de justiça, no Distrito de Progresso, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240024 Nr: 7821-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORA VILHAGRA - ME, MARIA DORA 

VILHAGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 118, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273696 Nr: 4024-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico e dou fé que, haja vista a certidão retro, nos termos da 

legislação em vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, 

impulsiono os presentes autos, para que sejam enviados ao setor de 

expedição de documentos, a fim de ser a parte autora intimada, 

pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216980 Nr: 7477-67.2016.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO, SL 

ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, LANA CARDOSO RIBEIRO 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509, 

SANDRA MARIA LOURENÇO PRIETO - OAB:OAB/MT:12383, Vanessa 

Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o auto de 

avaliação de fls. 229/236, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121481 Nr: 627-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

de fls. 300/301, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323803 Nr: 21637-92.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:MT 5.730-B, DJHOVANE 

PIRES MARTINS - OAB:27164/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - 

OAB:MT 15.322, Monica Huppes de Melo Marinho - OAB:24.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ANTONIO FERES 

PAIXÃO - OAB:26103-A/MT

 Certifico e dou fé que, a contestação de fls. 74/84 é tempestiva. Dessa 

forma, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, 

item 8.1.1, impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, 

querendo, impugnar referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292757 Nr: 19225-28.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 102/105 apresentados 

pela parte embargada são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte embargante para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276705 Nr: 6333-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LOPES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 13.884, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:327.408/SP, PRISCILA AKEMI OSHIRO - 

OAB:304931/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 500/502 apresentados 

pela parte autora são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo a parte 

requerida para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270583 Nr: 1638-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEBORA FRANCULINO DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a decisão proferida nos autos da Ação Civil 

Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, conforme cópia a seguir, intimo a 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211415 Nr: 3161-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, FERNANDO BONISSONI - OAB:37434/PR, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, afixei o edital de fl. 166 no átrio do fórum, 

conforme prescreve o art. 257 do CPC.

Certifico que, em cumprimento à determinação de fl. 164, intimo a 

exequente para retirar uma via do edital expedido em fl. 166 e publicá-lo 

em jornal local de ampla circulação, conforme preconiza o parágrafo único 

do art. 257 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223074 Nr: 12478-33.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223074.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de busca de bens pelo sistema ANOREG de fls.77, uma 

vez que este magistrado não possui acesso ao sistema, devendo a parte 

exequente providenciar as buscas junto ao CRI local.

Indefiro o pedido de INFOJUD, tendo em vista que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 294 de 995



ao CRI local, sendo que incumbe à parte exequente promover diligências 

para encontrar bens em nome da parte executada.

Nesta senda, a exequente pode também se valer da CEI (Central Eletrônica 

de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado 

de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora 

em todos os cartórios do Estado.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128631 Nr: 7534-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON HENKER, MARIA JOSÉ PETREKI HENKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULITA MACIEL SAKUYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 128631.

 Vistos,

Defiro o pedido da parte requerente de dilação de prazo em 120 (cento e 

vinte) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra- MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28354 Nr: 2232-61.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA FABIAN FREITAS, RODOLFO DE FREITAS 

JUNIOR, EFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALVES VILAS BOAS, HOSPITAL 

MATERDEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443 MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Autos n.º 28354.

 Vistos,

Intime-se o Sr. Perito para se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca das divergências apontadas pela parte autora às fls. 1546/1547.

Prestados os esclarecimentos pelo Sr. perito judicial, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292049 Nr: 18655-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES GONÇALVES, ESPOLIO DE JUDITH 

SANCHES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Certifico que contestação de fl. 101/104, é tempestiva. Assim sendo, 

intimo a parte autora para querendo impugnar a referida defesa, no prazo 

de 15( quinze) dias.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308993 Nr: 9937-22.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SINOP-MT, AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HERMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a decisão de fl. 16, intimo o exequente para 

manifestar-se nos autos principais e providenciar o aditamento da 

presente carta precatória para realização de nova avaliação antes do 

praceamento do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328884 Nr: 25435-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PATRICH DAL CASTEL, Fertivale 

Comércio e Representações Ltda, GABRIELA BORTOLI JAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, ficando ciente que no silêncio a execução será suspensa por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329504 Nr: 25876-42.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO WENZEL DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNILTON DA SILVA NUNES, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 24867/B

 Certifico e dou fé que, haja vista a devolução da correspondência de fls. 

29 constando como motivo mudou-se, nos termos da legislação em vigor e 

do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, impulsiono os presentes autos e 

intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 330385 Nr: 46-40.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JDC.SOBRAL-CE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR BENÍCIO 

MARIANO - OAB:OAB/CE 13667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º: 330385.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 305241 Nr: 6947-58.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA DE 

AZEVEDO SOUZA SOUTO - OAB:10056

 Autos nº: 305241.

 Natureza: Ação de rescisão de contrato.

 Requerente: Loteamento Parque Tarumã Ltda.

 Requerido: Carlos Roberto Souto Alvares.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 25 de fevereiro de 2019 por Loteamento 

Parque Tarumã Ltda em face de Carlos Roberto Souto Alvares, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que firmou com a requerida, em 19 de 

setembro de 2013, um contrato de compra e venda a prestação de bem 

imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, tendo como objeto um 

imóvel identificado como Lote 16, da Quadra 35, Loteamento Parque 

Tarumã, neste município de Tangará da Serra-MT, pelo valor total de R$ 

53.116,00, com pagamento de R$ 1.000,00 de entrada e o restante 

divididos em 60 parcelas mensais de R$ 868,60.

 Relatou que a parte requerida pagou a entrada e mais 6 parcelas, 

tornando-se inadimplente a partir da parcela vencida em 20/04/2014, bem 

como da obrigação tributária do IPTU e taxa de conservação, que somam 

R$ 4.211,59.

 Alegou também ser de responsabilidade da parte requerida o pagamento 

das despesas cartorárias e ITBI correspondente à consolidação da 

propriedade em favor da requerida, que totalizam R$ 8.513,60.

 Por conta disso, pugnou pela rescisão do contrato, a reintegração na 

posse do imóvel, a retenção de 25% das parcelas pagas, a perda do valor 

pago a título de arras, a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização a título de fruição, ao reembolso da quantia de R$ 12.725,19 

referente ao pagamento de IPTU, ITBI e despesas cartorárias.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 35/151.

 A inicial foi recebida às fls. 156, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

 A parte requerida foi citada pessoalmente às fls. 167/168.

 Às fls. 170 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 171/177 a parte requerida apresentou contestação alegando que 

devido à crise financeira que assolou o país, não conseguiu adimplir o 

contrato firmado com a parte autora.

 Afirmou que a construção existente sobre o imóvel não foi concluída, 

alegando ser inverídica a afirmação da parte autora que o imóvel se 

encontra habitado.

 Impugnou o pedido de a retenção de 25% das parcelas pagas e de perda 

do valor pago a título de arras.

 Ao final, pugnou pela improcedência da ação

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que as partes se deram por satisfeitas com as provas já 

produzidas e tendo em vista que os elementos necessários à formação de 

minha convicção já se encontram coligidos aos autos, conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, conforme autoriza o art. 355, 

II, do Código de Processo Civil, expondo as razões de meu convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 A parte autora pretende a rescisão do contrato de compromisso de 

compra e venda de bem imóvel firmado com a parte requerida, a 

reintegração na posse do imóvel, a retenção de 25% das parcelas pagas, 

a perda do valor pago a título de arras, a condenação da parte requerida 

ao pagamento de indenização a título de fruição, ao reembolso da quantia 

de R$ 12.725,19 referente ao pagamento de IPTU, ITBI e despesas 

cartorárias.

Diante disso, embora a relação jurídica travada entre as partes deva ser 

regida pela Lei nº 9.514/97, a qual prevê que na hipótese de inadimplência 

do fiduciante deverá ser realizado leilão do bem para quitação do débito, 

verifico que no caso dos autos a existência de alienação fiduciária não 

representa óbice ao pedido de rescisão do contrato, tendo em vista que a 

credora fiduciária é a própria vendedora da unidade imobiliária. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão. 

Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. 

Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas 

obrigações. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Contrato 

regido pela Lei nº 6.766/79. Prazo de 3 anos concedido pela Prefeitura não 

cumpr ido .  ( . . . )  Recurso  parc ia lmente  p rov ido .  (TJSP; 

Apelação1004004-17.2016.8.26.0127; Relator (a): Fernanda Gomes 

Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de 

Registro: 04/08/2017) (Original sem grifo)

 Nessa esteira, verifico que restou comprovado nos autos a contratação 

entre as partes, através do contrato de compra e venda (fls. 101/117) e a 

inadimplência da parte requerida em relação às parcelas mensais por meio 

da notificação extrajudicial (fls. 128 e fls. 131/135), sendo certo que a 

própria parte requerida confirmou o inadimplemento.

 Assim, diante da comprovada inadimplência da parte requerida, não resta 

outra alternativa que não seja o acolhimento do pedido formulado na inicial 

para que seja declarado rescindido o contrato celebrado entre as partes e 

consequentemente a reintegração da parte autora na posse do imóvel 

objeto do contrato.

 Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação, devendo a parte autora restituir à parte requerida o valor 

pago como entrada e as 06 parcelas pagas.

 Quanto ao pedido de indenização a título de fruição, embora a parte 

autora tenha fundamentado o seu pedido nas perdas e danos em razão do 

período em que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel, 

entendo que o seu acolhimento se justifica em virtude da rescisão do 

contrato por culpa da requerida que deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas pactuadas, tornando possível a retenção de percentual dos 

valores pagos como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos 

suportados.

 Além disso, ainda que haja previsão contratual do percentual de 0,033% 

por dia, no item “b.5”, da cláusula sétima do contrato, verifico que a sua 

incidência resultaria em retenção excessiva, em flagrante violação ao art. 

53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que iria ocorrer a perda 

total das parcelas pagas pelo consumidor, sendo certo que a relação 

mantida entre as partes é nitidamente de consumo. Eis o que dispõe o 

citado art. 53 do CDC:

 “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.”

 Assim, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

entendo que é razoável a retenção do percentual de até 25% dos valores 
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pagos em razão dos prejuízos suportados pela parte autora. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

 “DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES 

PELO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. 

CABIMENTO. ARRAS. SEPARAÇÃO. 1. A rescisão de um contrato exige 

que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, 

no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em 

caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a 

jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo 

vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo 

pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas 

havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de 

tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem 

pelo comprador. 2. O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 

10% e 25% - deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada 

caso. 3. Nesse percentual não se incluem as arras, pagas por ocasião do 

fechamento do negócio e que, nos termos do art. 418 do CC/02 (art. 1.097 

do CC/16), são integralmente perdidas por aquele que der causa à 

rescisão. 4. As arras possuem natureza indenizatória, servindo para 

compensar em parte os prejuízos suportados, de modo que também 

devem ser levadas em consideração ao se fixar o percentual de retenção 

sobre os valores pagos pelo comprador. 5. Recurso especial a que se 

nega provimento”. (REsp 1224921/PR, Relatora a Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011) 

(Original sem grifo).

 O pedido de retenção do montante pago a título de arras não merece 

acolhimento, sob pena de configurar enriquecimento ilício da parte autora, 

conforme já decidiu o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA 

PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – 

POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES ADIANTADOS 

– DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – INCIDÊNCIA 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA RESCISÃO 

E JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do 

artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a 

restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença 

implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da 

situação anterior. Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título 

de sinal (arras) deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito. Em 

caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o 

promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução 

do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das 

prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do 

próprio negócio (STJ – AgRg no REsp 1.013.249/PE).A correção monetária 

incidente na quantia resultante da multa contratual penal se dá a partir da 

notificação da rescisão contratual.A orientação do STJ é no sentido de 

que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores 

decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa 

do comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão. (N.U 

0020008-58.2013.8.11.0002, , Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019). G.n.

 Por fim, considerando que restou expressamente pactuado que os 

impostos que incidem sobre o imóvel objeto do contrato ficaram a cargo da 

parte requerida, bem como o imposto de transmissão que eventualmente 

tenha sido pago pela fiduciária, além das despesas acessórias para a 

administração do débito, entendo que é devido pela parte requerida o valor 

de R$ 12.725,19, conforme planilha abaixo.

DESPESA VALOR FLS.

 IPTU 2014 e 2015 R$ 2.285,80 fls. 138

IPTU 2016 R$ 578,43 fls. 139

IPTU 2017 R$ 706,93 fls. 137

IPTU 2018 R$ 640,43 fls. 137

Despesas cartorárias R$ 56,60 fls. 140

Despesas cartorárias R$ 1.915,30 fls. 141

Despesas cartorárias R$ 2.393,70 fls. 142

Despesas cartorárias R$ 1.324,00 fls. 147

ITBI R$ 1.091,74 fls. 143

ITBI R$ 1.732,26 fls. 146

TOTAL R$ 12.725,19

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, de modo que deverá a parte autora 

restituir 75% dos valores pagos pela parte requerida, incluindo as arras, 

devidamente atualizados, bem como para condenar a parte requerida ao 

pagamento impostos de IPTU, os gastos com o imposto de transmissão, 

além das despesas acessórias para a administração do débito e demais 

despesas cartorárias, no valor de R$ 12.725,19, também devidamente 

atualizados, permitindo-se a compensação com os valores a serem 

restituídos pela parte autora.

 Considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

devendo a parte autora arcar com 35% das verbas mencionadas e a parte 

requerida com 65%, sendo vedada sua compensação.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281918 Nr: 10562-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOCELLIN, JNR AGROPECUARIA LTDA, 

MARCIA CRISTINA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/O, 

PATRICIA TIEPPO ROSSI - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 1567/1584 foi interposto pelos 

embargantes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o embargado para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134681 Nr: 4788-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, PRISCILA 

VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Certifico que, intimo a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que, no silêncio, o 

processo será extinto com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255841 Nr: 21304-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 
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ZANDONADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO 

MENDES, ADALBERTO FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 Certifico que, os embargos de declaração de fls. 212/213 apresentados 

pelos embargantes são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo os 

embargados para manifestarem, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251110 Nr: 17615-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES, ADALBERTO FERREIRA 

MENDES, NEUSA RAMOS MENDES, ODETE SEBASTIANA RIBEIRO, 

ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 Certifico que, intimo os exequentes para comprovarem a distribuição da 

carta precatória expedida e retirada por seu advogado na data de 

13/12/2019, no prazo de 10 dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002643-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NINNA DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1002643-96.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: NINNA DE ALMEIDA IMPETRADO: DIENEFER JAQUELINE 

MAGALHAES FEIX Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Ninna de Almeida em face de ato supostamente ilegal praticado por 

Dienefer Jaqueline Magalhães Feix, na qualidade de Secretária Municipal 

de Saúde. Narra a Inicial que a impetrante é servidora municipal desde 

16/05/2002 e é efetivada no cargo de auxiliar de laboratório lotada na 

Secretaria Municipal de Saúde. Afirma que teria direito a Licença Prêmio, 

conforme estabelece o art. 102 da Lei Complementar nº 06/94. Aduziu que 

realizou o requerimento de gozo de licença prêmio referente aos períodos 

aquisitivos dos quinquênios 2002/2007 e 2007/2012. No entanto, afirma 

que após Análise Técnica realizada pela assessoria jurídica do município, 

a impetrante foi surpreendida com a decisão proferida a qual afirmou que 

“a servidora não possui licença prêmio a usufruir”, fundamentando tal 

decisão pelo fato da Impetrante ter apresentado atestados médico no 

período aquisitivo da referida licença. Assim, sob o fundamento de 

ilegalidade da declaração negativa quanto à integralização dos requisitos 

para usufruto da licença-prêmio, em razão do afastamento para 

tratamento por motivos de saúde, requer provimento judicial liminar para 

que seja reconhecido o direito ao usufruto das licenças-prêmio dos 

quinquênios 2002/2007 e 2007/2012. A Inicial foi recebida em 14 de 

novembro de 2019, ocasião em que a liminar foi deferida. Devidamente 

notificada, a autoridade coatora e a pessoa jurídica a ela vinculadas 

comunicaram o cumprimento da liminar deferida. Pleitearam a extinção da 

ação eis que o objeto da mesma teria se esvaído. No mérito pela 

denegação da ordem, tendo em vista ainda que, a Impetrante, tem 

registros acima do limite de três dias por mês, por afastamento para 

tratamento de saúde entre o mês de março de 2004 a agosto de 2004, e 

ainda em 01 a 12 de maio de 2008, e o mês de junho de 2012, 

ultrapassando o limite de três dias por mês, conforme preceitua o art. 119, 

XVIII da Lei Complementar 006/1994. Por fim, o Ministério Público Estadual, 

no presente caso concreto, manifesta pelo Deferimento da Segurança à 

Impetrante, uma vez que há direito líquido e certo quanto ao direito à 

licença-prêmio, visto que as licenças ocorrem de modo devido pelas leis 

municipais, consideradas como efetivo exercício. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Ninna de Almeida a em que pretende o reconhecimento do direito ao gozo 

de licença prêmio pendente, que foram negadas pela municipalidade. 

Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é 

cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas 

corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja 

de que categoria for e qualquer que seja sua função. É o que se extrai do 

artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se 

que o principal objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido 

e certo. Desta forma, recorro à lição do clássico mestre Hely Lopes 

Meirelles, que demonstra quais são os requisitos para a certeza e liquidez 

do direito. Eis o a lição: “Quando a lei alude a direito líquido e certo, está 

exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação 

posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado 

de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 

‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). 

Passadas tais considerações, passo a análise do mérito. Perscrutando os 

autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é 

evidenciado pelo documento apresentado nos autos, onde fica patente 

que a impetrante cumpriu os requisitos legais para o gozo de licença 

prêmio em relação aos quinquênios solicitados. Com efeito, denota-se por 

meio de referida documentação que os afastamentos da impetrante se 

deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser 

reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar 

nº 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII. Art. 119 – Será considerado como 

de efetivo exercício o afastamento por motivo de: VII – licença para 

tratamento de saúde; XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, 

inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês; 

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo 

serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de 

licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser 

considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio. 

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, 

continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, 

o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas. 

Ressalto que constam como licenças e não faltas. Por outro lado não se 

questiona sobre a prerrogativa da Administração Pública quanto ao critério 

de conveniência e oportunidade dos atos praticados na condição de 

administradora de interesses coletivos. Entretanto, pode o Judiciário 

obrigar a Administração Pública em uma obrigação de fazer, sem que haja 

qualquer interferência sua na seara administrativa, diante de um direito 

reconhecidamente certo. Sobre o tema, ensina o administrativista José dos 

Santos Carvalho Filho 1 que: “O que se veda ao Judiciário é a aferição dos 

critérios administrativos (conveniência e oportunidade) firmados em 

conformidade com os parâmetros legais, e isso porque o Juiz não é 

administrador, não exerce basicamente a função administrativa, mas sim a 

jurisdicional. Haveria, sem dúvida, invasão de funções, o que estaria 

vulnerando o princípio da independência dos Poderes (art. 2º, CF)” ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o 

presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Ninna de Almeida 

reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas ao 

período aquisitivo do quinquênio de 2002/2007 e 2007/2012. Acolho o 

ingresso no feito do Município de Tangará da Serra. Proceda-se com sua 

inclusão no sistema informatizado. Oficie-se imediatamente a autoridade 

impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra 

- MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. Art. 13º. Concedido o 

mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou 

pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o 

inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica 

interessada. Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à 

Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. Isento 

de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na 

espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em julgado, 
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procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos. 

Intime-se e cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 2020. 

Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA OAB - MT21801/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1000679-34.2020.8.11.0055. 

AUTOR(A): EDSON DA SILVA MARTINS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, ETC. Cuida-se de Ação Previdenciária 

de Auxílio – Doença c/c Aposentadoria por Invalidez /c Tutela ajuizada por 

Edson da Silva Martins em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos. Ressai da peça de ingresso que o 

autor é portador de inúmeras enfermidades que o impossibilitam para o 

trabalho, portanto pleiteia a concessão da aposentadoria por invalidez. 

Assim, em razão das enfermidades o autor ingressou com pedido de 

Auxílio Doença, sendo concedido até 02/03/2020. Em ato contínuo, 

solicitou a prorrogação do auxílio, o qual foi indeferido. Desta feita, tendo 

em vista que a parte intentou pela via administrativa e esta restou 

frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de tutela 

antecipada pela concessão do auxílio doença, e no mérito pela 

aposentadoria por invalidez, e subsidiariamente pela continuidade do 

benefício. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Inicialmente, considerando que, em diversos processos 

semelhantes a este, o INSS tem manifestado a impossibilidade de realizar 

audiência de conciliação e mediação, tal qual prevê o artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, vejo por bem, em razão da economia e 

celeridade processual, não designar o alusivo ato, inclusive pelo fato de 

que tal audiência pode ser designada a qualquer momento. Prosseguindo a 

marcha processual, passo à análise do pedido de antecipação de tutela. 

De acordo com a exegese legal, para o seu deferimento mister a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Analisando a questão à luz das exigências 

acima mencionadas, tenho que assiste razão a parte requerente, 

porquanto o atestado e os laudos médicos que acompanham o feito, em 

uma análise perfunctória, demonstram que a parte postulante esta 

incapacitada para o trabalho, ainda que temporariamente. Logo, não é 

preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, pelo menos 

na ótica deste Magistrado, a possibilidade da concessão da tutela 

antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos autorizadores do 

artigo 300 do NCPC, quais sejam: prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato de a parte autora estar impossibilitada de exercer suas 

atividades, bem como se eventual demora ocorrer poderá sofrer danos 

irreparáveis, porquanto não possui condições de subsistência. A 

reversibilidade do provimento jurisdicional provisório se faz presente, pois, 

a qualquer momento, o mesmo poderá ser revogado a fim de restabelecer 

o status quo ante, desde que comprovada a capacidade da requerente 

para retornar as suas atividades. Isto posto, nos moldes e razões acima 

elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, determino a 

implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a medida ser 

implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes. Assim, 

determino que se proceda com a citação do requerido, perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu representante 

judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, querendo, apresente 

reposta no prazo e forma da lei. Havendo a apresentação da peça 

contestatória no interregno legal, intime-se a parte autora para, em sendo 

sua pretensão, impugná-la. Outrossim, ante a necessidade de realização 

de perícia médica na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a 

realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela CGJ/TJMT com endereço profissional 

à Rua Barão de Melgaço, 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá/MT; para realização de perícia médica, independentemente 

de termo de compromisso, que deverá responder os quesitos formulados 

pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), devendo a Sr. Gestor 

providenciar o necessário para designação de data para tanto, com 

antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos autos. Assim, o 

profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se. Caso o médico aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 740,00 (setecentos e quarenta), o que faço 

com fulcro no artigo 4º da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite 

máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, ante a ausência, 

nesta Comarca, de profissionais que aceitem o encargo, sendo 

necessário o deslocamento do profissional a este Juízo. Esclareça-se 

ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários periciais poderá ser 

realizada por este juízo após o término do prazo para que as partes se 

manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o caso, após a 

realização de complementação ou esclarecimento pelo perito. Se fazendo 

necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames complementares, 

determino que o perito nomeado encaminhe a parte autora para a 

realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS. As partes 

deverão indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo legal, 

sob pena de preclusão. Após, intimem-se da data designada, devendo a 

parte autora comparecer no local indicado, a fim de ser submetido(a) à 

perícia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do laudo 

respectivo, a contar da intimação. Juntado o laudo supra, manifestem-se 

as partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos. Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Tangará da Serra, 10 de março de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003228-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos do Município de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1003228-51.2019.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA IMPETRADO: 

PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA - MT, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA, FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA/MT VISTOS Trata-se de Mandado de Segurança 

ajuizado pelo Sindicato Rural de Tangará da Serra em face do Prefeito 

Municipal deste Município Sr. Fábio Martins Junqueria; Secretária Municipal 

de Fazenda de Tangará da Serra/MT Valniceia Maria Picoli Barbosa, e 

Fiscal de Tributos de Tangará da Serra/MT, Danielle Gerolin Ribeiro, todos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o requerente na exordial que a 

cobrança, por parte do impetrado de Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza – ISSQN é indevida, eis que viola seu direito líquido e certo 

previsto no art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal, por ser a 

impetrante uma entidade sindical sem finalidade lucrativa, portanto 

detentora de imunidade tributária. A inicial foi recebida sendo indeferida a 

tutela de urgência vindicada, mormente por este Juízo entender que a 

imunidade tributária não se estende aos sindicatos patronais, o que afasta 

do pedido a verossimilhança das alegações de que há violação a direito 

líquido e certo. O autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento quanto 

a decisão mencionada e nos termos do art. 1.018 juntou cópia da petição 

do agravo. É o relatório. Decido. Em análise detida do recurso interposto 

pelo requerente, sustento a decisão recorrida pelas razões nela expostas. 

A antecipação dos efeitos da tutela é possível quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 7º da Lei 

n. 12.016 /09. O artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’ e parágrafo 4º da 
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Constituição Federal outorga imunidade tributária tão-somente aos 

sindicatos dos trabalhadores, benefício, portanto, que não se estende aos 

sindicatos patronais ou de empregadores. Para fins de verificação da 

hipótese de incidência tributária, é irrelevante que o sindicato exerça, ou 

não, atividade lucrativa. Assim, pelos fundamentos acima elencados, bem 

como pelo expendido na decisão objurgada, mantenho-a sem reparo ou 

cassação. Não consta nos autos se foi conferido o efeito suspensivo, já 

que não houve comunicação nesse sentido ainda, razão pela qual deve se 

dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 2020. Francisco Ney 

Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162323 Nr: 13614-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DALL'COMUNE HUNHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Processo n.º 13614-70.2013 (Cód. 162323)

VISTOS, ETC.

Ciente da interposição do agravo.

Por conseguinte, mantenho a decisão inalterada, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

No mais, restituo os autos à Secretaria para prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143069 Nr: 2552-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Processo n.º 2552-67.2012.811.0055 Código: 143069

VISTOS, ETC.

Ciente da interposição do agravo.

Por conseguinte, mantenho a decisão inalterada, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

 No mais, restituo os autos à Secretaria para prosseguir em seus 

ulteriores termos.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107929 Nr: 6577-65.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, JURACI 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo nº 6577-65.2008 (Cód. 107929)

VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se a respeito do 

cálculo do requerido.

Havendo concordância, homologa-se, e desde já, a expedição de Alvará 

de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do 

Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 30 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127251 Nr: 6165-66.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PERINI CROSCIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - 

OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 2010/796 Cód. 127251

Vistos.

Inicialmente, necessário salientar que este processo se enquadra no Tema 

1007 do Superior Tribunal de Justiça, em que há determinação de 

suspensão nacional dos processos pendentes.

Desta feita restituo o processo à Secretaria para que aguarde a decisão a 

ser proferida pelo Tribunal, devendo o feito permanecer sobrestado até 

ulterior deliberação.

 Procedeu-se com a inclusão do feito no sistema Apolo de acordo com o 

Manual de lançamento e gerenciamento de processos sobrstados por 

tema, controvérsia, IRDR ou IAC, conforme orientação do Núcleo de 

Gerenciamento de Procedentes – NUGEP.

Cumpra-se.

Tangará da Serra, 18 de fevereiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178305 Nr: 20431-19.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS CLEMENTE, Maria do 

Carmo Caparroz, JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, ERIKO SANDRO 

SUARES, ANGELA JOANA CESAR DEDOJA LOURET, JUNIOR 

SCHLEICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, ERIKO SANDRO 

SUARES - OAB:8264-MT, JAQUELINE PERES LESSI - OAB:15343, 

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Diante da ausência de questões processuais pendentes de deliberação, 

declaro o feito saneado e designo nos termo do art. 357 do CPC, audiência 
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de instrução e julgamento para o dia 20 de Maio de 2020, às 16h00min.Fixo 

os seguintes pontos controvertidos como os fatos controversos na ação 

da existência se atos de improbidade, para que demonstre o caráter 

excepcional/emergencial, para a contratação direta dos funcionários; a 

autorização dada aos servidores para a devida contratação; se houve o 

exercício do labor e, por fim, os comprovantes que demonstrem a 

exoneração do cargo para análise de prescrição.Defiro ainda as 

seguintes provas: testemunhal, documental e depoimento pessoal dos 

requeridos, sendo estas suficientes para a elucidação dos fatos. 

Intimem-se as partes a apresentarem rol de testemunhas cuja oitiva se 

pretende, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de restar precluso tal direito, nos termos do art. 357, 

§4º do CPC, caso não tenha sido apresentado. Saliente-se que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, 

conforme determina o art. 455 do CPC.Após, conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 19 de Fevereiro de 2020.Francisco Ney 

GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163410 Nr: 449-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9455-55.2011 (Cód.139008)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134143 Nr: 4182-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribeiro de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n°: 4182-95.2011.811.0055 Código: 134143

VISTOS.

Tentada a penhora de bens e ativos financeiros, ambas restaram 

infrutíferas. Em petição retro o exequente pleiteia a inclusão do executado 

nos cadastros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, §3º do CPC.

Trata-se de novidade prevista pelo NCPC e consiste em meio executivo de 

caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional 

executiva.

 Nesse contexto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado no 

SERASA através do Sistema SERASAJUD, até o pagamento da dívida 

objeto da execução fiscal.

Proceda-se com a inclusão do nome do executado perante o cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135431 Nr: 5628-36.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER STORCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5628-36.2011.811.0055 Código: 135431

VISTOS, ETC.

Preliminarmente, conforme ofício enviado pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., 

fls.72/73, fora informado que não é possível a liquidação e conversão em 

moeda corrente dos ativos ilíquidos do executado, para posterior depósito 

judicial.

Sendo assim, devidamente intimado, o exequente á fl. 76, requereu o seu 

desbloqueio.

Desta forma, defiro o desbloqueio dos ativos ilíquidos penhorados nos 

autos.

Ademais, expeça-se o necessário para o atendimento do pleito de fl. 76, 

com a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados na 

fl. 69 em favor da exequente.

No mais, intime-se o exequente para se manifestar de praxe, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 174450 Nr: 16326-96.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, JUNIOR 

SCHLEICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Processo Cível: 16326-96.2014 cód. 174450

Vistos

 Trata-se cumprimento de sentença movida pelo Ministério Público em face 

de Julio Cesar Davoli Ladeia e Junior Schleicher, ambos qualificados nos 

autos.

Embora a decisão retro tenha informado que a penhora realizada na conta 

dos executados teria restado infrutífera, referida tentativa de constrição 

sequer chegou a ser realizada.

Ante o exposto DEFIRO o pedido do exequente e na forma estabelecida 

pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio 

on-line tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

 Deverão os autos permanecer em Gabinete como estabelecido pelo 

aludido Provimento.

Em caso de a penhora on-line restar infrutífera, DETERMINO que se 

proceda á consulta e a efetivação de restrição por meio do sistema 

RENAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e 
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CNGC-MT.

 Sendo infrutífera ambas as diligências, vistas à exequente para que 

requeira o que entender de direito. Bem como proceda com a atualização 

do cálculo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231785 Nr: 20608-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO SPINELLI VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, JOSE LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - 

OAB:40112 E 23881-A

 Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a composição 

amigável alegada nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117948 Nr: 7917-10.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FABIAN, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS, LENICE DE CARVALHO FABIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas à Fazenda 

Pública do Município de Tangará da Serra, para as providências cabíveis. 

Outrossim intimo as partes para que requeiram o que de direito, no prazo 

legal, conforme determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124442 Nr: 3438-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CATARINA MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 3438-37.2010.811.0055– Código: 124442

VISTOS, ETC.

Perscrutando os autos, vislumbra-se discordância acerca dos honorários 

advocatícios sucumbenciais devidos a parte autora.

Ás fls. 196/203, a parte autora requereu o cumprimento de sentença e 

apresentou os cálculos para devido cumprimento.

Acolhido o pedido, fora determinado a intimação da requerida, para 

querendo, impugnar a presente execução.

Devidamente intimada, ás fls. 205/208 apresentou a impugnação ao 

cumprimento de sentença, na qual alegou excesso de execução nos 

valores devidos a parte requerente no que concerne aos honorários 

advocatícios, impugnado às fls. 211/213 pela parte autora.

Não havendo acordo entre as partes, fora determinado a remessa ao 

Contador Judicial, o qual manifestou ás fls. 217.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Considerando que a sentença condenou a requerida “ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 20,§3°, do Código 

de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre as prestações vencidas 

até a prolação da sentença” e que conforme demonstrativo da autarquia, 

ás fls. 208/208v, os débitos foram devidamente quitados, restando 

parcelas em atraso nos meses relativos de 06/2010 a 08/2010, não há o 

que se discutir acerca da incidência de honorários nas parcelas já pagas.

 Desta forma, HOMOLOGO a decisão acostada pelo contador judicial em 

fl.217 ao feito, junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. 

Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Ademais, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 03 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180855 Nr: 22808-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORSIMIR LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22808-60.2014.811.0055 – Código 180855

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que fora pleiteada a habilitação dos herdeiros, 

considerando a informação do óbito da parte autora.

Desta feita, com fulcro no art. 689 do Código de Processo Civil, determino 

a SUSPENSÃO do feito.

Ademais, nos termos do artigo 690 do mesmo dispositivo, intime-se o 

requerido para, querendo, se manifestar acerca do pedido de habilitação 

efetuado nos autos.

 Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 148545 Nr: 8444-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, ADELAR DA SILVA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT, CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:13.034, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:13.978-A/MT, 

LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - OAB:13.666, MARIO GONÇALVES NETO 

- OAB:12.142, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057, 

VANESSA RISIN - OAB:6.975

 É cediço que o Diploma Processual Civil vigente traz disposições que 

fomentam a solução consensual dos conflitos, a cooperação entre as 

partes e a boa-fé, destacando que o próprio Estado deverá promover, 
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sempre que possível, a composição amigável. Vejamos o que preceitua o 

art. 3º do CPC:

Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito.§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.§ 2o O Estado 

promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.§ 3o 

A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 

judicial

A própria Resolução n. 125/2010 do CNJ prestigia o dever de conciliação 

como técnica para a solução de litígios, implementado a Política Judiciária 

Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e a disseminação da 

cultura de pacificação social.

 Portanto, nessa linha de raciocínio, atento aos princípios norteadores da 

atual sistemática processual, que fomenta a composição amigável, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 29/04/2020 às 14h a ser 

realizada no gabinete da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

 Intime-se as partes para comparecerem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122901 Nr: 1958-24.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando erro 

material quanto à homologação da proposta de acordo apresentada pela 

parte autora, com a qual a autarquia requerida não concorda, pelo que 

requereu a remessa dos autos à superior instância para apreciação do 

recurso de apelação já interposto.

Instada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte, conforme 

certificado à fl. 186.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 

com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, a fim de corrigir o erro apontado, 

tornando sem efeito a decisão de fl. 181, que homologou a proposta de 

acordo apresentada unilateralmente pela parte autora, com a qual a 

requerida não aquiesceu.

Dessa forma, interposto recurso de apelação, já com as inclusas razões, 

intime-se a parte autora para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional da 1ª Região 

para apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 193566 Nr: 9763-52.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DO NASCIMENTO LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação, formulado pela 

parte autora ( fls. 321).

Em consequência, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Arquive-se o feito com as formalidade legais.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135554 Nr: 5739-20.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 

17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para intimar a parte requerente para requerer o que de direito 

no prazo de 5 dias , sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163214 Nr: 64-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS F. 

ZAMAR TAQUES - OAB:8233-MT, JOAO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:MT-14.051, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 Trata-se de embargos de declaração formulados pelo Município de 

Tangará da Serra/MT, alegando contradição na sentença embargada, que 

condenou o exequente a adimplir honorários advocatícios em prol do 

próprio exequente.

Pois bem, evidente o erro material da decisão embargada, uma vez que 

pelo princípio da causalidade cabe a condenação da parte executada em 

honorários advocatícios e custas.

Assim, acolho os presentes embargos e apenas retifico a sentença nesta 

parte, para fins de condenar a parte executada em custas e honorários.

Mantenham-se os demais termos da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 9024-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, OLIVIO 

DONIZETE DA SILVA, DUDONI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA LANCELOTTI 

FÁVERO - OAB:25.904/MT

 Vistos,A Resolução n. 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a 

competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo de 

60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no § 1º 

do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º).As referidas restrições estão 

elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, que assim descreve:“I - as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 
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imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares.”No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 34.500,00 

(trinta e quatro mil e quinhetos reais), inferior, portanto, ao teto acima 

descrito. No caso, a ação foi proposta em 2017, quando o salario mínimo 

era de R$ 937,00 reais, ficando muito aquém do limite de 60 salarios 

mínimos, estando observado o artigo 5.º da mesma Lei.Questionamentos 

sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo sido instaurado 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 que 

decidiu no sentido exposto acima. O feito não se insere nas exceções do 

§ 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009.Assim, declino da competência para 

julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda Publica desta 

comarca.Proceda-se a Secretaria conforme artigo 5.º , II da Portaria 

Conjunta n.º 555 de 23/04/2019 (TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 158213 Nr: 6809-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO FERREIRA LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6809-04.2013.811.0055 – Código 158213.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 21911 Nr: 1165-32.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. R. COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, 

JOSÉ NUNES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 Processo n.°: 1165-32.2003.811.0055 Código: 21911

 VISTOS, ETC.

 Trata-se Execução Fiscal ajuizada pela União em face de B. R. Comercio 

Representações Ltda-me e José Nunes de Brito, ambos devidamente 

qualificados.

 Compulsando os autos, verifico que o autor informou a ocorrência de 

prescrição intercorrente, uma vez que não houve nenhuma causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A respeito da prescrição intercorrente, ressalta-se que antes da vigência 

da Lei Complementar 118/2005, o art. 174 do CTN previa em seu parágrafo 

único, inciso I, a citação válida do devedor como causa interruptiva da 

prescrição, e com a redação nova passou a prever a interrupção 

prescricional a partir do despacho do juiz que ordena a citação do 

devedor, o qual se deu antes da vigência da nova lei.

Sendo assim, esclareço que a decretação da prescrição se deu pelo 

prazo quinquenal. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição 

intercorrente, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex 

vi do art. 487, II, do Código de Processo Civil, art. 924, V c/c art. 925 do 

mesmo ditame processual.

Sem custas eis que a Fazenda Pública é isenta, nos termos do art. 39° da 

LEF.

Sem honorários, uma vez que, não houve a juntada de procuração, não se 

podendo considerar que tenha havido citação.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149831 Nr: 9822-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON WALTER CAVALARI, EDSON WALTER 

CAVALARI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Autos n.º 9822-45.2012.811.0055 – Cód. 149831.

VISTOS.

Perscrutando os autos verifica-se que houve o bloqueio de valores, 

garantindo parcialmente a presente execução.

Após, na fl .217, o exequente pleiteou pela conversão em renda do valor 

bloqueado em favor da União.

Deste modo, defiro o pleito de fl.217, determino a conversão em renda da 

União da penhora de fl. 128.

Após, manifeste-se a parte exequente em relação ao debito remanescente 

e prosseguimento da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 02 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 113177 Nr: 3400-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Execução Fiscal n° 113177

Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Advocacia Bridi 

Advogados Associados S/c contra a sentença retro por entender a 

embargante que há contradição na referida decisão.

Alega o embargante que o pagamento do débito foi através de adesão ao 

programa especial de regularização tributária previsto PERT Lei 4.977/18, 

cujo valor já incluía o pagamento dos honorários devidos a Fazenda 

Pública.

 Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 
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destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre 

pontos omissos, porventura existentes na decisão prolatada. Analisando 

com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência de omissão, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

 Verifico que a r. sentença que extinguiu a execução pelo pagamento do 

débito, condenando ao pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais por entender que a parte executada integrou a demanda.

 Todavia, analisando toda a atual sistemática processual vigente, entendo 

que a decisão retro merece reparo.

 Conforme disposição prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a 

aplicação do encargo de 20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei 

n. 1.025/69 substitui a condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais na cobrança executiva da Dívida Ativa da União.

"Art. 3º - Na cobrança executiva da Dívida Ativa da União, a aplicação do 

encargo de que tratam o art. 21 da lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, 

o art. 32 do Decreto-lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. 1º, inciso 

II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, 

de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.569, de 8 de 

agosto de 1977, substitui a condenação do devedor em honorários de 

advogado e o respectivo produto será, sob esse título, recolhido 

integralmente ao Tesouro Nacional."

Considerando que no referido encargo já se encontram embutidos os 

honorários advocatícios, mostra-se incompatível a cumulação dessas 

verbas, sob pena de caracterização do vedado bis in idem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

DECRETO-LEI N. 1.025/69. ENCARGO LEGAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Revela-se improcedente argüição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio, ainda que suas conclusões não tenham 

merecido a concordância da parte recorrente. 2. Conforme disposição 

prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a aplicação do encargo de 

20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei n. 1.025/69 substitui a 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na cobrança 

executiva da Dívida Ativa da União. 3. Considerando que no referido 

encargo já se encontram embutidos os honorários advocatícios, mostra-se 

incompatível a cumulação dessas verbas, sob pena de caracterização do 

vedado bis in idem. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, improvido. (STJ - REsp: 597094 SC 2003/0176649-6, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/09/2006, T2 

- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/10/2006 p. 286RDDT vol. 

136 p. 146)

 Assim, verifico que embora houve a condenação dos honorários 

advocatícios nestes autos, estes já teriam sido quitados, antes mesmo da 

prolação da sentença que extinguiu o processo.

Por consequência disto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

na presente demanda, sanando o erro material apontado, e deixo de 

condenar o executado em honorários sucumbenciais nos fundamentos 

expostos acima.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Por fim, após o trânsito em julgado da sentença discutida, remeta-se os 

autos ao arquivo com as devidas baixas estilares.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 03 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125550 Nr: 4555-63.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CONCEIÇÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4555-63.2010.811.0055 Código: 125550

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbra-se que ás fls. retro fora interposto o 

presente Recurso de Apelação pela patrona Lucinéia Rodrigues de Souza, 

em face da decisão de fls. 94/95, a qual determinou a destinação dos 

honorários ao causídico anterior Lucas Antônio Batistão.

 Preliminarmente, insta salientar que o presente recurso apresenta-se 

como inadequado e intempestivo, tendo certificado o trânsito em julgado da 

referida sentença na data de 10/06/2014, conforme fl.48.

Neste mesmo sentido, é sabido que o referido recurso é cabível contra 

sentença, conforme preceitua o artigo 1.009 do CPC e que fora interposto 

em fase de cumprimento de sentença, contra decisão interlocutória.

Deste modo, por tudo exposto acima, deixo de receber a presente 

Apelação, por não cumprir com os requisitos do artigo 1.009 do CPC.

No mais, cumpra-se conforme determinado no despacho de fls. 94/95.

Intime-se.

Ás providências.

Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148174 Nr: 8041-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO,GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS-ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DELCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Autos n.º 8041-85.2012.811.0055 – Código: 148174.

VISTOS.

Perscrutando os autos verifica-se que houve o bloqueio de valores, 

garantindo parcialmente a presente execução.

Após, às fls. 167/168, o exequente pleiteou pela conversão em renda do 

valor bloqueado em favor da autarquia.

Deste modo, defiro o pleito de fls. 167/168 e determino a conversão em 

renda da autarquia da penhora de fl. 114.

Após, manifeste-se a parte exequente em relação ao débito remanescente 

e prosseguimento da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163834 Nr: 1235-63.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENORA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1235-63.2014 (Cód. 163834)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos denota-se que, até o momento o perito nomeado 

não foi intimado para a realização da perícia. Desta feita, cumpra-se com a 

decisão de fls. 42/43.

Às providências.
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 Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175007 Nr: 16955-70.2014.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTT E CRISTT LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 16955-70.2014 – Código 175007

VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela FAZENDA 

ESTADUAL contra a sentença de fls. retro por entender a Embargante que 

referida decisão está equivocada.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório.

Fundamento e decido.

Levando-se em consideração a lição do saudoso mestre Magalhães 

Noronha - que esclarece ser contraditória uma decisão quando conceitos 

e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição 

quando a fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando 

não disse o que era indispensável dizer; obscura quando lhe faltar clareza 

na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva da decisão 

(Curso de Direito Processual Penal - Editora Saraiva - 21ª edição - 1992 - 

p. 376).

 Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

Analisando com esmero a decisão vergastada, entendo que são 

inexistentes os alegados vícios no julgado atacado, motivo pelo qual os 

presentes embargos não merecem guarida.

 É vedado ao juízo de primeiro grau reformar sua própria decisão, 

ressalvadas as hipóteses de erro material e de embargos declaratórios 

manejados em face de sentença publicada, mas de forma restrita às 

situações taxativamente elencadas no art. 1.022 do CPC.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO 

E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MATÉRIAS ADEQUADAMENTE 

TRATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE MODIFICAÇÃO DO 

JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. Não foi verificada nenhuma obscuridade ou omissão no 

acórdão embargado, o qual apreciou todas as questões levantadas em 

sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, estando 

adequadamente fundamentado. 2. A embargante tenta em sede de 

embargos de declaração revisitar o julgado, objetivando sua reforma e 

desvirtuando assim a natureza do recurso do art. 535 do CPC. 

Inconformado com o julgado, deve o embargante manejar o recurso de 

reforma cabível. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 

(TJ-PE; Rec. 0011912-24.2015.8.17.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Eduardo Sertório Canto; Julg. 05/05/2016; DJEPE 16/05/2016) NCPC, art. 

535 PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

ART. 267, III E §1º CC. 598 E 795 DO CPC/73. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 

INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA LEF. ART. 463 E 471 DO CPC/73. NULIDADE 

DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA. 1. A Execução Fiscal está 

submetida ao rito previsto pela Lei nº 6.830/80, aplicando-se somente em 

caráter subsidiário a Lei processual. 2. Não ocorrida a inércia do 

exequente em momento posterior ao decurso do prazo prescricional, 

hipótese em que cabível a aplicação dos dispositivos do Código de 

Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para arquivamento do feito, 

nos termos do art. 40 da LEF. 3. Após a prolação e publicação da 

sentença, é defeso ao juiz alterá-la, impondo-se a nulidade dos atos 

posteriores à primeira sentença. 4. Apelo provido. (TRF 03ª R.; AC 

0016597-78.2012.4.03.9999; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo 

Saraiva; Julg. 23/11/2016; DEJF 20/01/2017) LEI 6830-1980, art. 40

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTE, os embargos de infringentes interpostos na presente 

demanda.

Se o recorrente não se conforma com os termos do julgado, deve manejar 

o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os embargos de 

declaração para esses fins.

Intimem-se.

 Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172131 Nr: 13757-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 172131

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por João José da Silva em face do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que o a parte autora possui 68 (sessenta e 

oito) anos de idade, ocorre que no ano de 2008, quando exercia de forma 

autônoma a função de pedreiro, o mesmo veio a se acidentar caindo de 

uma viga, causando-lhe fraturas no tornozelo direito.

 Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 26/27 foi recebida a inicial, a qual ensejou no 

deferimento a antecipação da tutela e consequentemente, determinado a 

perícia médica e, por conseguinte, determinada a citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em 

fls. 28/43, requerendo a improcedência da demanda, a qual fora 

impugnada pela parte autora em fls. 51/53.

Por fim, a requerente realizou a perícia médica em fls. 108/109.

 E em fls. 112/114, a parte autora apresentou alegações finais e 

discordando com a perícia.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a solicitação de nova perícia somente pelo fato 

da análise não ter sido favorável a autora não são fundamentos 

suficientes para serem deferidos ou mesmo complementados.

Ademais, o parecer da profissional, como é sabido, não vincula o juízo, 

razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

No que tange a concessão da tutela, vislumbro nos autos que não há 

necessidade de novas provas para o regular prosseguimento da 

demanda, motivo pelo qual passo a analise do mérito da ação, com 

julgamento antecipado, como dispõe o artigo 355, do NCPC.

No que atine ao mérito, a requerente pretende a concessão de 

aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedida de exercer 

sua atividade profissional, e subsidiariamente, pleiteia a concessão do 

auxílio-doença.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença 

quando for impedido de trabalhar por período superior a quinze dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença.

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, mister a autora da demanda comprovar a condição de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade (auxílio-doença) ou a incapacidade (aposentadoria por 
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invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial, 

que embora realmente o autor tenha algumas patologias que prejudiquem o 

seu labor, a incapacidade presente é PARCIAL e PERMANENTE, de modo 

que pode ser reversível ao trabalho, visto que fora apresentado 

prognóstico de recuperação, conforme salientado pelo médico perito.

Entretanto denota-se que a parte autora já apresenta idade avançada e 

vem sofrendo com a patologia desde 2008, e, até o momento não obteve 

melhoras em seu quadro.

Em ato contínuo a de se repassar que a profissão exercida pelo 

peticionante necessita de grande esforço físico e braçal, atividades que 

atualmente são impossíveis de serem efetuadas pelo requisitante.

Assim, devido à idade avançada, sua situação socioeconômica, bem como 

sua pouca capacitação para o mercado de trabalho, já que sempre 

realizou atividades braçais e físicas, a de se reconhecer que dificilmente 

conseguirá sua reinserção para trabalho.

Sob este aspecto, não obstante o perito tenha apontado que a 

incapacidade laboral da requerente seja parcial, anoto que tal fato, por si 

só, não é capaz de gerar óbice à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, devendo ser analisadas as condições 

pessoais e sociais da autora, consoante dispõe a Súmula n. 47 da TNU .

 Destarte, se considerarmos que a requerente possui baixo grau de 

instrução e sempre exerceu atividades que exigem pouca qualificação 

técnica, é dada como certa a sua completa incapacidade laboral, já que, 

por tais fatores, seria insuscetível de reabilitação profissional, de modo 

que faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Desta feita, mostra-se devida a concessão da aposentadoria por 

invalidez.

 A despeito, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

DOENÇA LABORAL. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA 

INCAPACIDADE PARCIAL. RECURSO QUE PRETENDE A APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ COM BASE NA SÚMULA 47 DA TNU. CONDIÇÕES 

PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS A UMA REABILITAÇÃO. 

ALEGAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA TANTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA TNU. HIPÓTESE 

EXCEPCIONAL NÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- 

Constatado por laudo pericial produzido em juízo que a apelante, em razão 

de lesão em manguito rotador bilateral em bursite no ombro direito, 

tornou-se parcialmente incapaz, ou seja, incapaz para o exercício de suas 

funções habituais, sendo possível, todavia, a reabilitação para o exercício 

de outras atividades, segundo o perito, inviável a aplicação da orientação 

consagrada na Súmula 47 da TNU, que, excepcionalmente, admite a 

concessão da aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade 

parcial, tendo em vista a impossibilidade de se atestar que as condições 

pessoais e sociais da segurada são desfavoráveis a uma eventual 

reabilitação, diante da ausência de elementos probatórios para tal mister e 

da presença de elementos a sugerir o êxito do processo de reabilitação, 

tais como a idade da segurada e seu suposto nível de escolaridade. 2- 

Apelo conhecido, mas não provido. (TJ-TO - AC: 00240544220198270000, 

Relator: CELIA REGINA REGIS)

 “AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA 

EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA 

PORTADORA DE SEQUELAS DE TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E 

ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. PERITO OFICIAL QUE APONTA A 

INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. 

ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES QUE APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA MANTIDA. REEXAME 

NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDOS. "A aposentadoria 

por invalidez é concedida ao obreiro que sofreu incapacidade permanente 

para o trabalho. Nos casos em que o acidente não tenha gerado 

incapacidade absoluta, é devida a aposentadoria por invalidez se a 

doença resultante do infortúnio acarretar extrema dificuldade para o 

exercício de qualquer atividade remunerada, ante a inexistência de outro 

benefício capaz de reparar, com a necessária eqüidade, o dano sofrido." 

(AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 20.03.2007). CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO IGP-DI ATÉ JULHO DE 

2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. APLICAÇÃO DO DISPOSTO 

NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 

INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGOR. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF. JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A 

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 

2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

22/09/2011, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Xaxim)”

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 

cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167311 Nr: 7377-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROMÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7377-83.2014.811.0055 Código: 167311

 VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, considerando que foi declarada a 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos §§9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição no julgamento das ADIs nº. 4357 e 4425, 

determino que o campo relativo à compensação seja assinalado como 

prejudicado, fazendo constar, se necessário, a data da presente.

 Às providências.
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 Tangará da Serra-MT, 04 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 8204-65.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8204-65.2012.811.0055 Código: 148324

VISTOS, ETC.

Preliminarmente, chamo o feito á ordem do despacho de fl. retro, quanto a 

parte que determinou a intimação do executado acerca da atualização dos 

cálculos, visto que o mesmo já havia impugnado à fl. 306.

 Desta forma, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fl. 304, junto ao 

pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Ás providências.

Tangará da Serra-MT, 04 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153611 Nr: 2258-78.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2258-78.2013 (Cód. 153611)

VISTOS, ETC.

A Autarquia em fls. 186/188 vem informar que o benefício foi cessado, 

conforme determinação da sentença, no qual constaria o seguinte 

enunciado “o alusivo beneficio deverá ser pago até que seja constatada 

eventual recuperação da capacidade de trabalho”. Juntando em sequência 

uma pericia realizada no Instituto comprovando a “capacidade” da autora.

 Em analise minuciosa dos autos, constatei que tais alegações não 

merecem prosperar. Haja vista que benefício de Aposentadoria por 

Invalidez foi concedido na sentença de fls. 133/134, com respaldo na 

perícia médica de fls.119/120 e aos exames complementares juntados pela 

autora. Não fazendo menção ao enunciado teclado acima.

Em outro norte, a prova pericial de fls.187/189, não satisfazem suas 

argumentações, necessitando assim de mais documentos probatórios.

Desde modo, determino a intimação do INSS para implantar de forma 

imediata o benefício em favor da parte autora, com o prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 04 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206752 Nr: 20346-96.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENEDINA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 20346-96.2015 – Código 206752

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Henedina Pereira Ribeiro em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso, que o autor exerce a atividade rural por 

muitos anos e, consequentemente, preenche os requisitos da Lei 

8.213/91.

Alega ainda, que já se encontrava com 65 anos de idade na data do 

protocolo da ação, bem como sempre sobreviveu em regime de economia 

familiar nas terras onde morava.

 Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada (indeferimento fls.40), se socorre ao judiciário para 

pleitear a aposentadoria rural por idade.

Os autos tramitaram em sua boa parte na Vara Federal, conforme 

documentos elencados. Em fls. 82/83, a inicial foi recebida, designando 

audiência e nomeando o perito médico.

 Audiência realizada em fls.89/92, oportunidade qual foram ouvidas as 

testemunhas arroladas, CD-ROM fls.92.

A dispensa da perícia foi determinada em fls.97.

Por fim, a Requerente convalidou as provas e consequentemente, 

apresentou alegações finais, requerendo a procedência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Em primeiro lugar, insta salientar que se considera regime de encomia 

familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar quando é exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes.

Assim, o trabalhador rural seria o pequeno proprietário rural que explora 

sua terra mediante regime de economia familiar, sobrevivendo da renda ou 

sustento proveniente de pequena gleba rural cuidada por si, com ou sem o 

auxílio de seus familiares.

Ademais, para efeitos de carência, a concessão do benefício RURAL se 

faz necessário que o homem possua 60 anos de idade e a mulher 55 

anos, portanto, neste quesito, tendo em vista que a autora possuía 58 

anos de idade quando foi dada a pretensão da tutela jurisdicional, vejo que 

preenche os requisitos do artigo 48, § 1º, da Lei de Aposentadoria.

Além disso, segundo as testemunhas Sra. Luzimeire Alves Barbosa e 

Maria Aparecida Sortunato de Melo, fls. 92, ambos foram congruentes em 

informar que a parte autora sempre logrou do exercício rural como fonte 

de renda.

Os indícios materializados na prova documental de que a parte autora 

satisfaz as condições à percepção do benefício pretendido restaram 

corroborados por convincente prova oral, sendo certo que esta acabou 

por confirmar o desempenho de trabalho rural em regime de economia 

familiar.

Embora tenha apresentado a prova testemunhal, ela por si só não pode 

ser fundamento suficiente para ensejar à comprovação da atividade rural, 

portanto, necessário se faz a produção de provas para averiguação dos 

requisitos essenciais à obtenção da aposentadoria por idade, a qual a Lei 

8.213/91 prescreve, em seu artigo 55, § 3º, que:

 “A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 
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sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”.

 Antes que surjam eventuais questionamentos acerca da taxatividade do 

rol descrito no artigo 106 da Lei n. 8.213/91, imperioso mencionar que os 

documentos foram elencados apenas a título exemplificativo, podendo se 

falar, nesse ponto, que o legislador tão somente positivou alguns dos 

documentos que já vinham sendo admitidos pela jurisprudência do STJ 

como início de prova material.

A respeito, colaciona-se acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

 (...) “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo. (...)”. 

(TRF 1ª Região – AC 2001.01.99.039389-0/MG – 2ª Turma – Rel. Des. 

Federal CARLOS MOREIRA ALVES – Publicação 10/11/2005, DJ p.26).

Desta forma, é possível condicionar a procedência do pedido à 

coexistência da condição de trabalhador rural, regime de economia familiar 

e comprovação, a se iniciar por um mínimo lastro probatório documental, 

do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua.

Pois bem, visando se desincumbir do ônus probatório, no que tange a 

prova material, a parte autora carreou aos autos a certidão de casamento 

da autora (fl.14) demonstrando que a atividade rural familiar se estende 

por aproximadamente 50 (cinquenta) anos.

É o que se relaciona com o entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 

3º, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A 

PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO 

DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA 

REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de 

reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais 

antigo juntado como início de prova material. 2. De acordo com o art. 400 

do Código de Processo Civil "a prova testemunhal é sempre admissível, 

não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao 

disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente 

estabelece no § 3º do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" 

(Súmula 149/STJ). 3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de 

ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante 

apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por 

testemunhos idôneos. Precedentes. 4. A Lei de Benefícios, ao exigir um 

"início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à 

contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período 

anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades 

deste, notadamente hipossuficiente. 5. Ainda que inexista prova 

documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido 

em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas 

instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o 

trabalho do autor desde 1967. 6. No caso concreto, mostra-se necessário 

decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses 

em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho 

urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor 

como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à 

aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a 

circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de 

atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91. 7. Os 

juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos 

termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a 

partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para 

caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do 

Código de Processo Civil. (STJ - REsp: 1348633 SP 2012/0214203-0, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

28/08/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/12/2014)

Em suma, diante das robustas provas produzidas nos autos, restou 

comprovado que a parte autora, além de ostentar a qualidade de rurícola, 

também desempenhou suas atividades em regime de economia familiar por 

muitos anos, como exigido pelo artigo 142 da Lei n. 8.213/91.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o 

fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento mensal a autora NAIR SCAFONI do benefício da 

aposentadoria por idade, por exercício de atividade rurícola, no valor de 01 

(um) salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), com base no 

artigo 143 da Lei 8.213, de 1991, a partir da citação do réu.

 Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 04 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125450 Nr: 4437-87.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIA ROSA DA SILVA, HUMBERTO 

LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4437-87.2010.811.0055 Código: 125450

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 225-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 218, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 12 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133001 Nr: 2913-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO VOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2913-21.2011.811.0055 Código: 133001

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 160-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 155/157, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 12 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163575 Nr: 756-70.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 756-70.2014.811.0055 Código: 163575

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 125-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 118, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 12 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180068 Nr: 21997-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 21997-03.2014.811.0055 – Código 180068.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153610 Nr: 2257-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA DOBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2257-93.2013.811.0055 Código: 153610.

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida (fl.146), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 140, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 03 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 129511 Nr: 8343-85.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ANTONIA FELIPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8343-85.2010 (Cód. 129511)

VISTOS, ETC.

Ciente da interposição do agravo.

Por conseguinte, mantenho a decisão inalterada, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos.

No mais, restituo os autos à Secretaria para prosseguir em seus ulteriores 

termos.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 55205 Nr: 4759-49.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DAVID CARDOSO DA SILVA, GERALDO 

ALVES BATISTA, LOURDES CARDOSO DA SILVA, ZENILDA CARDOSO 

DA SILVA, UZIEL KEZIO ALVES BATISTA, GESIEL KEZIO ALVES 

BATISTA, MIKAÉLLE ALVES BATISTA, GKAB, MAXSOEL CARDOSO DA 

SILVA, LUCIANE CARDOSO DA SILVA, JOÃO CARDOSO DA SILVA, 

RENATO CARDOSO DA SILVA, ESPOLIO DE MARIA HELENA CARDOSO 

DA SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4759-49.2006.811.0055 Código: 55205

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, defiro o pedido de fls. 252/253 e HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito, fls. 201/202, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, observando a quota respectiva de cada herdeiro e devendo o 

Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 04 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 124444 Nr: 3440-07.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CERQUEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3440-07.2010.811.0055 – Código 124444.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo a petição de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125557 Nr: 4543-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THERESINHA SALAPATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - OAB:24.846-oab MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, MAURICIO DE 

CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4543-49.2010.811.0055 Código: 125557.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125838 Nr: 4807-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO LEMES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4807-66.2010.811.0055 – Código 125838. VISTOS, ETC. 

Analisando os autos, chamo o feito á ordem da decisão de fl. 176. Insta 

salientar que tal pronunciamento resta-se equivocado, visto que o 

requerido interpôs recurso de apelação, o qual fora julgado improvido e 

remessa oficial parcialmente provida, pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, e modificou a sentença, determinando que o 

benefício deveria ser concedido desde o implemento etário (01.11.2013), 

conforme acórdão de fl. 111 e não desde o requerimento administrativo 

conforme decisão de fl. retro. [...] Á fl. 171 a requerente concordou sobre 

o equívoco do cálculo apresentado no cumprimento da sentença e 

reconheceu a decisão do acórdão estabelecido nos autos, impugnando 

apenas a devolução dos valores recebidos em face da tutela antecipada. 

Sendo assim, vislumbra-se que não há o que se falar em recebimento de 

parcelas atrasadas, visto que já foram quitadas pela requerida e 

modificada a data de concessão do benefício. Ademais, no que tange a 

devolução de valores recebidos em face de tutela antecipada não se pode 

exigir a devolução dos valores recebidos a título de benefício 

previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores destinados 

à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma deter essa 

qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem condições 

materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do necessário à 

sobrevivência com dignidade. Ademais, conforme acórdão de fl. 111, a 

antecipação de tutela fora mantida porque presentes os requisitos. [...].E 

como se pode ver, a questão constitucional, relativa a não aplicação do 

art. 115 da Lei de Benefícios, em tais casos, ficou também resolvida, no 

sentido de que a não devolução não importa em declarar inconstitucional 

referido dispositivo da lei. Desta feita, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais. Às providências. Tangará da Serra-MT, 05 de 

março de 2020. FRANCISCO NEY GAIVA JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 126512 Nr: 5472-82.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA PINHEIRO ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - OAB:24.846-oab MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Sentença – Cód. 126512

VISTOS, ETC.

Primeiramente, denota-se que a sentença retro determinou a remessa 

necessária dos autos com respaldo no art. 496, inciso I do CPC.

Averiguando os autos constatei que, a condenação ou o proveito 

econômico obtido na causa é inferior a mil salários mínimos. Assim, 

CHAMO O FEITO A ORDEM, e deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo 

em vista que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no 

artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado de fls.212/213, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133306 Nr: 3243-18.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAMÃO HUGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3243-18.2011.811.0055 – Código 133306.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138842 Nr: 9275-39.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANOEL REIS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9275-39.2011.811.0055 – Código 138842.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 
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no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 192907 Nr: 9244-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9244-77.2015.811.0055 Código: 192907

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informado pela requerida que não 

há valores devidos a parte autora, tendo a concordância da exequente á 

fl. 158 e nada mais sendo requerido.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 175946 Nr: 17946-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 17946-46.2014.811.0055 – Código 175946.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 161089 Nr: 11450-35.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11450-35.2013 (Cód. 161089)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 164/165 como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, 

via de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumbrir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162960 Nr: 14763-04.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14763-04.2013.811.0055 Código: 162960.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).
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 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 244892 Nr: 12648-68.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE NASCIMENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Código 244892

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls.257/259 com cumprimento de 

sentença e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

 HOMOLOGO a planilha acostada pelo o contador judicial em fls. retro 

(fls.265/266) ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145675 Nr: 5372-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCA PEREIRA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5372-59.2012 – Código 145675VISTOS, ETC.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença movida por Laercio Pereira de Souza em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Em fls. retro o patrono dos 

autos vem requerendo cumprimento de sentença em face dos honorários 

advocatícios levando em consideração o artigo 85 do NCPC.Vieram os 

autos em concluso.É o relato. Fundamento e Decido.Quando da prolação 

da sentença por este Juízo, restou assim determinado: “No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ”.Portanto, resta ser decidido somente 

o percentual a ser aplicado, nos termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do 

CPC/2015.Nestes termos, entendo que o valor de 10% sobre a 

condenação afigura-se compatível ao o grau de zelo do profissional; o 

lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis 

que se trata de ação ajuizada no ano de 2011.Neste sentido a 

jurisprudência:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 

85 do CPC e considerado, em especial, o tempo de tramitação da ação 

desde a contestação, deve ser mantido o valor fixado na sentença a título 

de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 

04ª R.; AC 5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª 

Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, 

art. 85 Assim, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, 

acaso apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte ao INSS para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis.Após o cumprimento 

integral, certifique-se e conclusos.Às providências.Tangará da Serra/MT, 

05 de março de 2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171268 Nr: 12729-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12729-22.2014.811.0055 Código: 171268

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 137-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 129 e 135, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 190777 Nr: 7295-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU CEZARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença, ao argumento de que a decisão foi omissa ao não 

apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.
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No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que o pedido 

de tutela de urgência foi deferido às fls. 27/28 e confirmado em sentença, 

pelo que não há falar em omissão.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127908 Nr: 6856-80.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENEROSA DE MENEZES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 6856-80.2010.811.0055 Código: 127908VISTOS.Considerando 

que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de hipótese de 

divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende a conclusão 

do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:a)em caso 

de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo 

requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária da justiça 

gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;b)em caso de 

procedência:b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante 

judicial, mediante carga/remessa dos autos, para promover a implantação 

do benefício, em até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que 

não o fazendo incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada 

por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, 

no mesmo prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas 

atrasadas, ficando neste caso deliberado o seguinte:b.1.1) intime-se a 

parte autora para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo 

INSS. Havendo anuência, desde já homologo os cálculos apresentado pelo 

INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no art. 535, § 3º, 

do Código de Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137602 Nr: 7966-80.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA RODRIGUES CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou procedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao fixar o termo inicial do 

benefício como sendo a data do requerimento administrativo, quando 

deveria ter sido estabelecido a data do ajuizamento da ação.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença é clara ao fixar o termo inicial do benefício previdenciário desde 

a data do requerimento administrativo, não havendo contradição a ser 

sanada.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser endoprocessual, isto é, 

aquela verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 155887 Nr: 4505-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FLORENTINO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 4505-32.2013.811.0055 Código: 155887

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida no que condiz ao valor principal 

(fl.221-v), HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fl. 214, junto ao 

pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Ademais, analisando os cálculos apresentados pelas partes, em 

decorrência dos pontos de divergência levantados nos autos acerca dos 

honorários, entendo por bem, determinar a remessa do feito ao Contador 

Judicial para que compare os cálculos e aponte o correto ou, sendo o 

caso, elabore novo cálculo nos termos da sentença/acórdão proferidos 

nos autos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143932 Nr: 3506-16.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3506-16.2012.811.0055 – Código 143932.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo a petição de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 
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defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148192 Nr: 8061-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8061-76.2012.811.0055 Código: 148192.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 2435 Nr: 709-92.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GONÇALO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

A questão de ordem relativa a nulidade da certidão de transito em julgado 

já foi afastada nos embargos em apenso.

Outrossim, os calculos estão por deveras defasados, já que desde a 

apresentação do cumprimento de sentença até a presente data já se 

passaram mais de 05 anos.

Assim, impende que a parte autora apresente o calculo atualizado, no 

prazo de 10 (dez) dias, já devendo considerar o que ficou assentado no 

Recurso Extraordinário (RE) 870947.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 2744-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, MAURICIO 

PEREIRA LAMEGO, LAMEGO PROPAGANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 5009, o requerido Julio Cesar Davoli Ladeia 

foi intimado e não constituiu advogado, razão pela qual decreto sua 

revelia, nos termos do art. 76, § 1º, II, do CPC.

Outrossim, não conheço das petições de fls. 5010/5011, uma vez que o 

requerido não possui capacidade postulatória, aliada ao fato de que as 

mesmas se quer encontram-se assinadas.

Demais disso, dê-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste 

acerca das petições de fls. 4999/5000 e petição de fls. 5012/5012v e 

documentos de fls. 5013/5015 no prazo de 5 dias.

Após, renove-se a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142794 Nr: 2250-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSÉ MARTINS VIEIRA, IRANI MARIA 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo decorrido o prazo de suspensao requerido, impulsiono 

o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137219 Nr: 7551-97.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7551-97.2011.811.0055 Código: 137219

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida, referentes ao valor principal (fl. 148) e 

que a requerida concordou com os cálculos referentes aos honorários (fl. 

162-v), HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fls. 143-v e 151, junto ao 

pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 
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exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153486 Nr: 2148-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 2148-79.2013.811.0055 Código: 153486

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 132743 Nr: 2626-58.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MORAES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2626-58.2011.811.0055 Código: 132743

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida (fl. 178), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 166/167, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 198329 Nr: 13427-91.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALUA TIBURTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 13427-91.2015.811.0055 – Código: 198329

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Benefício Previdenciário, proposta por Nalua Tiburtino 

da Silva em face do INSS, todos devidamente qualificados.

Inicialmente, é importante destacar que embora nos autos tenha sido 

determinada a implantação do benefício em sentença, à autarquia tem-se 

tornado inerte e consequentemente, não tem cumprido com a 

determinação deste juízo.

Assim, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi solicitado à 

implantação em favor da parte autora conforme extrato de fl. 102. Apesar 

disso, repetidamente, a Autarquia não cumpriu com o requerimento.

Desta forma, determino ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Avenida Getúlio Vargas, 

nº 533, 7º andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, que implante 

urgentemente o benefício de Aposentadoria por Invalidez, acatando e 

cumprindo a sentença (fls. 74/76), no prazo de 15 (quinze) dias.

Entretanto, conforme a jurisprudência desta Turma, para haver majoração 

de multa diária (com o limite de até R$ 20.000,00) pelo descumprimento da 

determinação judicial de implantação de benefício, se faz necessária à 

intimação pessoal da Gerência Executiva do INSS, pois ela cabe o efetivo 

cumprimento da determinação judicial, não bastando a esse fim a simples 

intimação do Procurador Federal.

Intime-se. Cumpra-se. Às providencias.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190777 Nr: 7295-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU CEZARIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

apelada, para apresentar contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 124397 Nr: 3392-48.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON SERAFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Defiro o pedido de fl. 245 para que o valor dos honorários advocatícios 

seja rateado entre a Procuradoria do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral do Município de Tangará da Serra, conforme sentença 

de fl. 154.

Determino, outrossim, a elaboração de cálculo para atualizado do valor, no 

sistema SRP 2.0 para expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102728 Nr: 1620-21.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENTINA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

autor, por intermédio de seu patrono, para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 5575-55.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO VALDEIR DE ASSIS, VALERIA 

SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. n° - 5575-55.2011.811.0055 – Código: 135390

 VISTOS.

 Trata-se de Ação Previdenciária – Aposentadoria Especial – Pensão por 

Morte ajuizada por VALERIA SILVA DE OLIVEIRA, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a sentença de fls. retro possui 

erro material quanto ao nome da requerente, constando como LENIR 
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LOURDE BRAGAGNOLO MENDONÇA, parte não pertencente a lide.

Desta forma, sano o erro material e determino que o parágrafo passe a 

constar da seguinte forma:

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Pensão por Morte ajuizada por VALERIA SILVA DE OLIVEIRA, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, para 

condenar o requerido a conceder e, via de consequência, implantar o 

benefício de pensão por morte em favor da autora, no importe de um 

salário mínimo, a partir da data da citação do requerido.”

 No mais, persiste a sentença como tal está lançada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125567 Nr: 4532-20.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DE JESUS SILVA, ESPOLIO DE 

FRANCISCA MARIA DE JESUS SILVA, GERALDO CAMILO DA SILVA, 

FRANCISCO CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 

somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 129510 Nr: 8342-03.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 

somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127920 Nr: 6843-81.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUFINA ANTONIA OVELAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6843-81.2010.811.0055 – Código 127920.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo a petição de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Ademais, considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 148), HOMOLOGO a planilha acostada 

ao feito, fl. 147, junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o 

Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108899 Nr: 7523-37.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7523-37.2008.811.0055 – Código: 108899

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Antonio Miguel dos 
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Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Em fls. retro o patrono dos autos vem requerendo cumprimento de 

sentença em face do valor principal e dos honorários advocatícios 

levando em consideração o artigo 85 do NCPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a prolação da sentença por este 

Juízo, restou assim determinado: “No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ”.

Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.

Nestes termos, entendo que o valor de 10% sobre a condenação 

afigura-se compatível ao grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis que se 

trata de ação ajuizada no ano de 2008.

Neste sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. 

MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 85 do CPC e considerado, 

em especial, o tempo de tramitação da ação desde a contestação, deve 

ser mantido o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 04ª R.; AC 

5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga 

Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, art. 85

 Adiante, considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora, referente ao valor principal (fl. 139), 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fl. 136, junto ao pedido de 

cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições 

insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

 Ademais, analisando os cálculos apresentados pelas partes, em 

decorrência dos pontos de divergência levantados nos autos acerca dos 

honorários, entendo por bem, determinar a remessa do feito ao Contador 

Judicial para que compare os cálculos e aponte o correto ou, sendo o 

caso, elabore novo cálculo nos termos da sentença proferida.

 Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122740 Nr: 1799-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 

somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235512 Nr: 1851-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARQUES FERREIRA, MARIA DE 

FATIMA SANTIAGO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS, ESTADO DE 

MATO GROSSO, LUIZ CARLOS SALASSE, AUREA SOARES LEITE DE 

FARIAS, MARCOS ANTONIO LIMA DE FARIAS, NIWMAR SERPA, COMPRE 

BEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SILVANA PINTO GONÇALVES 

GUIMARÃES, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, UNICASA INDUSTRIA DE 

MOVEIS S/A, PROGETTARE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES 

DOMESTICAS, ART COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES, ART 

DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:OAB/MT 10.519, ELSON DUQUE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 14234, GIOVANA RECH BOLZAN - OAB:96.341-RS, 

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:16942/A, MARCUS VINICIUS 

GRAVINA - OAB:4.949-RS, MAURICIO SALOMONI GRAVINA - 

OAB:35.984-RS, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209-A, Valéria Castilho Munhoz - OAB:OAB/MT 

5.956

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido e realize sua publicação com a devida 

comprovação nos autos, nos termos do art. 1.219, da CNGC.

José Alberto Della Mea Júnior

Téncico Judiciário Matrícula 32663

Regime de Exceção 2020-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 178851 Nr: 20939-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FIGUEIREDO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 
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somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 146536 Nr: 6261-13.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA GLORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6261-13.2012.811.0055 Código: 146536

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 151144 Nr: 11267-98.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GONÇALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 

somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 159331 Nr: 8193-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCA ROSA, JOSÉ RAIMUNDO 

ALVES, JOSINA DAS GRAÇAS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 

somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 162919 Nr: 14689-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 166685 Nr: 6348-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUDITH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 

somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 168503 Nr: 9087-41.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRUCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 173.

Cumpra-se a decisão de fls. 171-172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164111 Nr: 1743-09.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte executada, intimada para se manifestar sobre a 

inicial de cumprimento de sentença, quedou-se inerte, conforme certidão 

retro, homologo os cálculos lá enunciados, devendo-se expedir os 

respectivos RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160565 Nr: 10525-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se o causídico de fl. 99 sobre o pedido de habilitação de fls. 

107-109, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 182589 Nr: 415-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra ente público.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, para impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

competente para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação, vistas à parte exequente para manifestação nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172371 Nr: 14014-50.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, cumpra o item b.3 da 

decisão de fls. 130/131.

José Alberto Della Mea Júnior

Téncico Judiciário Matrícula 32663

Regime de Exceção 2020-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172854 Nr: 14453-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE VALERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra ente público.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, para impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

competente para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação, vistas à parte exequente para manifestação nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 195717 Nr: 11317-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125565 Nr: 4530-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a ausência de impugnação quanto ao cálculo do juízo, 

elaborado à fl. 113, homologo-o, devendo-se expedir os respectivos 

rpv's/precatório, conforme o caso.

Com o depósito nos autos, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128333 Nr: 7218-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR BUFFETE, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em regime de exceção.

Indefiro o pedido de dispensa de apresentação da procuração para a 

expedição de alvará de levantamento em nome da causídica, vez que 

necessário a outorga de poderes para esta finalidade.

Não obstante, diante da informação do falecimento do autor, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que seja apresentada procuração 

outorgada pelo espólio ou eventuais herdeiros.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 129102 Nr: 7967-02.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência do exequente quanto ao cálculo apresentado às fls. 

307/309, expeça-se o devido RPV de acordo com os cálculos lá 

apresentados.

Com o depósito da quantia, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133814 Nr: 3816-56.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO ARAÚJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra ente público.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, para impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

competente para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação, vistas à parte exequente para manifestação nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134384 Nr: 4462-66.2011.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não havendo impugnação, homologo os cálculos apresentados às fls. 

208-209, devendo-se expedir os devidos rpv's/precatórios, conforme o 

caso.

Com o depósito nos autos, conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125572 Nr: 4545-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a habilitação de novos patronos da parte autora, e 

cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

________Paulo Pedro Francisco dos Santos – Técnico Judiciário em 

Regime de Exceção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143602 Nr: 3133-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-oab MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 145506 Nr: 5192-43.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIO DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando a concordância do executado com os cálculos apontados 

no cumprimento definitivo de sentença de fls. 150/153, homologo os 

valores lá enunciados, devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 5796-14.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ADVOGADO DA SILVA, AMELIA ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de fl. 613, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 65367 Nr: 6869-84.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência do exequente quanto ao cálculo apresentado às fls. 

301/306, expeça-se o devido RPV de acordo com os cálculos lá 

apresentados.

Com o depósito da quantia, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 105779 Nr: 4559-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando a concordância do executado com os cálculos apontados 

no cumprimento definitivo de sentença de fls. 141/146, homologo os 

valores lá enunciados, devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134489 Nr: 4576-05.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4576-05.2011 (Cód. 134489)

 VISTOS, ETC.

Intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial (NCPC, art. 75, 

I), mediante carga/remessa dos autos para, querendo, apresentar cálculo 

referente as parcelas no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 535).

Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135834 Nr: 6038-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6038-94.2011.811.0055 Código: 135834

VISTOS, ETC.

Considerando que o parecer do contador judicial apontou serem corretos 

os cálculos apresentados pela parte requerida e houve concordância da 

parte exequente (fl.257) e tendo a parte executada deixado transcorrer in 

albis o prazo assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fls. 247-v/248, junto ao pedido de cumprimento de 

sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 

535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 136267 Nr: 6505-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6505-73.2011.811.0055 – Código 136267.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 113582 Nr: 3765-16.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3765-16.2009.811.0055 Código: 113582

VISTOS, ETC.

Considerando a concordância da parte exequente acerca da planilha 

acostada pelo contador judicial e que a parte executada deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para manifestação, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito, fls. 181-v/182, junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 2140-15.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Execução Fiscal n° 60526

Vistos e examinados.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela OESTE VEÍCULOS 

LTDA contra a sentença retro por entender a embargante que há 

contradição na referida decisão.

Alega o embargante que o pagamento do débito foi através de adesão ao 

parcelamento previsto na Portaria PGFN 690/2017, cujo valor já incluía o 

pagamento dos honorários devidos a Fazenda Pública.

 Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 
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finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

O objetivo do presente embargos de declaração é a manifestação sobre 

pontos omissos, porventura existentes na decisão prolatada. Analisando 

com esmero a decisão vergastada, constata-se a existência de omissão, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem ser recebidos.

 Verifico que a r. sentença que extinguiu a execução pelo pagamento do 

débito, condenando ao pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais por entender que a parte executada integrou a demanda.

 Todavia, analisando toda a atual sistemática processual vigente, entendo 

que a decisão retro merece reparo.

 Conforme disposição prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a 

aplicação do encargo de 20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei 

n. 1.025/69 substitui a condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais na cobrança executiva da Dívida Ativa da União.

"Art. 3º - Na cobrança executiva da Dívida Ativa da União, a aplicação do 

encargo de que tratam o art. 21 da lei nº 4.439, de 27 de outubro de 1964, 

o art. 32 do Decreto-lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, o art. 1º, inciso 

II, da Lei nº 5.421, de 25 de abril de 1968, o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, 

de 21 de outubro de 1969, e o art. 3º do Decreto-lei nº 1.569, de 8 de 

agosto de 1977, substitui a condenação do devedor em honorários de 

advogado e o respectivo produto será, sob esse título, recolhido 

integralmente ao Tesouro Nacional."

Considerando que no referido encargo já se encontram embutidos os 

honorários advocatícios, mostra-se incompatível a cumulação dessas 

verbas, sob pena de caracterização do vedado bis in idem.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 

DECRETO-LEI N. 1.025/69. ENCARGO LEGAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Revela-se improcedente argüição de 

ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o 

Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir 

de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e 

necessários ao deslinde do litígio, ainda que suas conclusões não tenham 

merecido a concordância da parte recorrente. 2. Conforme disposição 

prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a aplicação do encargo de 

20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei n. 1.025/69 substitui a 

condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na cobrança 

executiva da Dívida Ativa da União. 3. Considerando que no referido 

encargo já se encontram embutidos os honorários advocatícios, mostra-se 

incompatível a cumulação dessas verbas, sob pena de caracterização do 

vedado bis in idem. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 

parte, improvido. (STJ - REsp: 597094 SC 2003/0176649-6, Relator: 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/09/2006, T2 

- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/10/2006 p. 286RDDT vol. 

136 p. 146)

 Assim, verifico que embora houve a condenação dos honorários 

advocatícios nestes autos, estes já teriam sido quitados, antes mesmo da 

prolação da sentença que extinguiu o processo.

Por consequência disto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

na presente demanda, sanando o erro material apontado, e deixo de 

condenar o executado em honorários sucumbenciais nos fundamentos 

expostos acima.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Por fim, após o trânsito em julgado da sentença discutida, remeta-se os 

autos ao arquivo com as devidas baixas estilares.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 05 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 57443 Nr: 6917-77.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Execução Fiscal n° 6917-77.2006.811.0055 Código: 57443Vistos e 

examinados.Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Oeste 

Veículos LTDA contra a sentença retro por entender a embargante que há 

contradição na referida decisão.Alega o embargante que o pagamento do 

débito foi através de adesão ao programa especial de regularização 

tributária previsto pelo PERT Lei 4.977/18, cujo valor já incluía o pagamento 

dos honorários devidos a Fazenda Pública. Os embargos foram 

interpostos tempestivamente.É o brevíssimo relatório. Fundamento e 

decido.[...] Verifico que a r. sentença extinguiu a execução pelo 

pagamento do débito, condenando ao pagamento dos honorários 

advocatícios e custas processuais por entender que a parte executada 

integrou a demanda. Todavia, analisando toda a atual sistemática 

processual vigente, entendo que a decisão retro merece reparo. Conforme 

disposição prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 1.645/78, a aplicação do 

encargo de 20% (vinte por cento) instituído pelo Decreto-Lei n. 1.025/69 

substitui a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na 

cobrança executiva da Dívida Ativa da União[...] Considerando que no 

referido encargo já se encontram embutidos os honorários advocatícios, 

mostra-se incompatível a cumulação dessas verbas, sob pena de 

caracterização do vedado bis in idem.Nesse sentido:[...] Assim, verifico 

que embora houve a condenação dos honorários advocatícios nestes 

autos, estes já teriam sido quitados, antes mesmo da prolação da 

sentença que extinguiu o processo.Por consequência disto, ACOLHO os 

embargos de declaração interpostos na presente demanda, sanando o 

erro material apontado, e deixo de condenar o executado em honorários 

sucumbenciais nos fundamentos expostos acima.No mais, persiste a 

decisão tal como está lançada.Por fim, após o trânsito em julgado da 

sentença discutida, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas 

baixas esti lares.Int ime-se e cumpra-se,  expedindo-se o 

necessário.Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.Francisco Ney 

GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205606 Nr: 19229-70.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE, 

MARLI MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19229-70.2015.811.0055 Código: 205606

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 179-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 176, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 184987 Nr: 2646-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVAMAR RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2646-10.2015 – Código 184987

Vistos,

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Antecipação da Tutela ajuizada por Rivamar Rodrigues Leite em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos autos.

Se extrai da peça de ingresso que o autor possui sequelas de 

compromisso radicular por hérnia discal lombar e artrose, motivo pela qual 

pugna pela decretação da aposentadoria por invalidez.

 Desta feita, tendo em vista que a parte intentou pela via administrativa e 

esta restou frustrada, se socorre ao judiciário para pleitear em sede de 

antecipação da tutela pelo estabelecimento do auxílio doença, e no mérito, 

a aposentadoria por invalidez.

Através da decisão de fls. 68/69 foi recebida a inicial, a qual ensejou no 

deferimento a antecipação da tutela e consequentemente, determinado a 

perícia médica e, por conseguinte, determinada a citação do demandado.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação em 

fls. 71/78, requerendo a improcedência da demanda, a qual fora 

impugnada pela parte autora em fls. 80/82.

Por fim, a requerente realizou a perícia com o médico Eli Ambrósio do 

Nascimento em fls. 121/122.

 E em fls. 123, a parte autora apresentou alegações finais e concordando 

com a perícia.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, vislumbro que o parecer do profissional, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual homologo o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

Ademais, na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta 

julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de 

direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão 

no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de 

outras provas em audiência.

No que atine ao mérito, a requerente pretende a concessão de 

aposentadoria por invalidez, alegando encontrar-se impedido de exercer 

sua atividade profissional.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria 

por invalidez quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível 

de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência.

Destarte, mister a parte autora da demanda comprovar a condição de 

segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e 

demonstrada a incapacidade (aposentadoria por invalidez) para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo judicial 

que foi conclusivo em afirmar que a autora encontra-se INCAPACITADA 

para o exercício de seu labor, de forma TOTAL e PERMANENTE.

A despeito, colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE. I. Caracterizada a incapacidade total e definitiva do 

segurado para realizar toda e qualquer atividade, mostra-se correta a 

concessão de aposentadoria por invalidez em seu favor.”(APELREEX 

50196521720154049999 5019652-17.2015.404.9999; Relator: Rogerio 

Favreto; Julgamento: 14/07/2015; Órgão Julgador: Quinta Turma; 

Publicação: D.E. 16/07/2015).”

 “AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROCEDÊNCIA 

EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. SEGURADA 

PORTADORA DE SEQUELAS DE TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO E 

ESCOLIOSE SECUNDÁRIA. PERITO OFICIAL QUE APONTA A 

INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. 

ESPECIFICIDADES DO CASO. LIMITAÇÕES QUE APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO APOSENTAMENTO. OUTORGA MANTIDA. REEXAME 

NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDOS. "A aposentadoria 

por invalidez é concedida ao obreiro que sofreu incapacidade permanente 

para o trabalho. Nos casos em que o acidente não tenha gerado 

incapacidade absoluta, é devida a aposentadoria por invalidez se a 

doença resultante do infortúnio acarretar extrema dificuldade para o 

exercício de qualquer atividade remunerada, ante a inexistência de outro 

benefício capaz de reparar, com a necessária eqüidade, o dano sofrido." 

(AC n. , de Tubarão, Rel. Des. Rui Fortes, j. 20.03.2007). CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DO IGP-DI ATÉ JULHO DE 

2006 E DO INPC DE AGOSTO A 30.06.2009. APLICAÇÃO DO DISPOSTO 

NO ART. 1ºF DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/09 

INCLUSIVE ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGOR. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF. JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS. CUSTAS PELA METADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A 

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (verbete 111 - STJ). (TJ-SC - AC: 598303 SC 

2011.059830-3, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

22/09/2011, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Xaxim)”

 Desta feita, resta comprovado o requisito da incapacidade para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 42 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, impõe-se 

o deferimento do pedido inicial.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda, razão pela 

qual CONDENO o Requerido ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor da autora, no valor do salário-benefício de acordo 

com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º 

salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo 

ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até 

a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, 

conforme Súmula 204, do STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado 

o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela 

antecipada.

Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da 

cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.

 No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre 

as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da 

Súmula 111 do STJ.

ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para reexame necessário, tendo em vista que o valor da 

condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, inciso I 

do Código de Processo Civil.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 200987 Nr: 15495-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZORIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Código 200987

VISTOS, ETC.

Analisando os cálculos apresentados pelas partes, bem assim em 

decorrência dos pontos de divergência levantados nos autos, entendo por 

bem, determinar a remessa do feito ao Contador Judicial para que compare 

os cálculos e aponte o correto ou, sendo o caso, elabore novo cálculo nos 

termos da sentença proferida.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 247454 Nr: 14708-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14708-14.2017.811.0055 (Cód. 247454)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro e, para tanto, determino que seja intimado o perito 

nomeado nos autos para que providencie o reagendamento do ato nos 

termos da decisão outrora proferida. Na sequência, declinada a data 

aprazada, intime-se a parte autora.

Em tempo, consigno que a intimação à expert deverá ser instruída com os 

exames constantes nos autos, podendo o requerente levar outros laudos 

que julgar pertinentes.

Impende salientar que caso o a perícia seja infrutífera, novamente, em 

decorrência de desídia da parte autora, o processo será extinto sem 

resolução de mérito.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157096 Nr: 5705-74.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5705-74.2013.811.0055 Código: 157096

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação acerca dos cálculos apresentados pela parte requerida (fl. 

188), HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fls. 173/174, devendo o Sr. 

Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148205 Nr: 8072-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Pensão por Morte ajuizada por SUELI FERREIRA DA SILVA, em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, para condenar 

o requerido a conceder e, via de consequência, implantar o benefício de 

pensão por morte em favor da autora, no importe de um salário mínimo, a 

partir do indeferimento administrativo fls.156.A correção monetária deve 

incidir sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada 

prestação, nos termos da Lei nº 6.899, de 8 de abril de 1981, conforme 

manual de orientação de procedimentos para os cálculos na justiça 

federal. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a. M. até a 

edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual 

de 0,5% a. M. conforme são aplicados nas cadernetas de poupança. 

Contam-se da datado indeferimento administrativo, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. Por conseguinte, julgo EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo que DETERMINO que se implante o 

benefício imediatamente, devendo se comprovar nos autos no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa. Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as prestações vencidas até a data 

da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação 

do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, 

atendendo ao disposto na Súmula nº 111/STJ, isentando-o do pagamento 

das custas processuais.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista 

que o valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 

496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Tangará da Serra - MT, 05 de março de 

2020FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145032 Nr: 4686-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TEREZINHA WISNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4686-67.2012.811.0055 Código: 145032.

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte, a exequente nada mais requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 
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Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147051 Nr: 6810-23.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEODONA CAVALCANTE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6810-23.2012.811.0055 – Código 147051.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167624 Nr: 7848-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 167624

VISTOS, ETC.

Analisando os cálculos apresentados pelas partes, bem assim em 

decorrência dos pontos de divergência levantados nos autos, entendo por 

bem, determinar a remessa do feito ao Contador Judicial para que compare 

os cálculos e aponte o correto ou, sendo o caso, elabore novo cálculo nos 

termos da sentença proferida.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 05 de março de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169399 Nr: 10327-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10327-65.2014.811.0055 – Código 169399.

VISTOS, ETC.

Inicialmente, recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 174338 Nr: 16213-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 16213-45.2014.811.0055 – Código: 174338

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Benefício Previdenciário, proposta por Adriana de 

Oliveira Silva em face do INSS, todos devidamente qualificados.

Inicialmente, é importante destacar que embora nos autos tenha sido 

determinada a implantação do benefício em sentença, à autarquia tem-se 

tornado inerte e consequentemente, não tem cumprido com a 

determinação deste juízo.

Assim, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi solicitado à 

implantação em favor da parte autora conforme extrato de fl. 105. Apesar 

disso, repetidamente, a Autarquia não cumpriu com o requerimento.

Desta forma, determino ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Avenida Getúlio Vargas, 

nº 533, 7º andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, que implante 

urgentemente o benefício de Aposentadoria por Invalidez, acatando e 
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cumprindo a sentença (fls. 96/97), no prazo de 15 (quinze) dias.

Entretanto, conforme a jurisprudência desta Turma, para haver majoração 

de multa diária (com o limite de até R$ 20.000,00) pelo descumprimento da 

determinação judicial de implantação de benefício, se faz necessária à 

intimação pessoal da Gerência Executiva do INSS, pois ela cabe o efetivo 

cumprimento da determinação judicial, não bastando a esse fim a simples 

intimação do Procurador Federal.

Intime-se. Cumpra-se. Às providencias.

Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAIVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177033 Nr: 19106-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.°: 19106-09.2014.811.0055 CÓDIGO: 177033 

VISTOSIndefiro o pedido de fls. retro, haja vista que muito embora tenha o 

processo sido extinto e, consequentemente, revogada a antecipação de 

tutela, não se pode exigir a devolução dos valores recebidos a título de 

benefício previdenciário ou assistencial, visto que se cuidam de valores 

destinados à subsistência do segurado ou assistido, ou de quem afirma 

deter essa qualidade, pessoas geralmente hipossuficientes e sem 

condições materiais de proceder à restituição, vivendo no limite do 

necessário à sobrevivência com dignidade.Em verdade, a determinação ou 

reconhecimento do dever de restituir causaria mais problemas que 

soluções, não interessando à Administração da Justiça, nem à Previdência 

Social, abrir discussão sobre esse dever, pois seguramente, muitas das 

vezes, seria debalde todo o esforço judicial para a devolução do que se 

recebeu por decisão provisória. A relação custo/benefício ficaria 

absolutamente desequilibrada. Vale acrescentar ainda que essas 

pessoas, em sua grande maioria, litigam sob o pálio da justiça gratuita, 

sendo considerados juridicamente hipossuficientes.Nesse sentido, o 

Supremo Tribunal [...] E como se pode ver, a questão constitucional, 

relativa a não aplicação do art. 115 da Lei de Benefícios, em tais casos, 

ficou também resolvida, no sentido de que a não devolução não importa 

em declarar inconstitucional referido dispositivo da lei. Desta feita, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 05 de março de 2020. FRANCISCO 

NEY GAIVA JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177405 Nr: 19538-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CALISTO LANCAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 Autos n.°: 19538-28.2014.811.0055 Código: 177405

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 
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iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177659 Nr: 19722-81.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida 

alegando erro material quanto à indicação da data do termo inicial do 

benefício, vez que na sentença foi indicado como sendo a data da 

cessação administrativa do auxílio doença, indicando-a como sendo 

25/10/2011, sendo que na verdade referida data seria 21/05/2014.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 

com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, a fim de corrigir o erro apontado, 

fazendo constar no dispositivo a implantação do benefício em favor da 

parte autora desde cessação administrativa do auxílio doença, ocorrido 

em 21/05/2014 (fl. 135v),

 Permanecem incólumes os demais termos da sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177899 Nr: 20030-20.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS, DJALMA DOS 

SANTOS, COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174447 Nr: 16320-89.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença, ao argumento de que a decisão foi omissa ao não 

apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que o pedido 

de tutela de urgência foi deferido às fls. 34/35 e confirmado em sentença, 

determinando-se a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Não obstante, ante o teor do petitório retro, informando a recalcitrância da 

autarquia previdenciária em cumprir a determinação judicial, determino que 

o benefício seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação da requerida, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 180650 Nr: 22589-47.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIO TRAJANO DE GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora alegando 

erro material quanto à indicação do benefício concedido em sede de tutela 

de urgência e confirmado em sentença, ao argumento de que constou 

“benefício de amparo social”, ao passo que o correto seria 

“auxílio-doença”.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 

com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, a fim de corrigir o erro apontado, 

fazendo constar a implantação do benefício de “auxílio-doença” por 
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ocasião da concessão da tutela provisória de urgência (fl. 98/98-v), a qual 

foi confirmada em sentença (fls. 106/108).

Permanecem incólumes os demais termos da sentença.

Por fim, ante o teor do petitório retro, informando a recalcitrância da 

autarquia previdenciária em cumprir a determinação judicial, determino que 

o benefício seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177903 Nr: 20038-94.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS, DJALMA DOS 

SANTOS, COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177905 Nr: 20042-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS, DJALMA DOS 

SANTOS, COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172434 Nr: 14110-65.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DA SILVA ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando erro 

material quanto à indicação da data do termo inicial do benefício, vez que 

na sentença foi citada página do processo que não corresponde à data da 

cessação do benefício.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 

com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, a fim de corrigir o erro apontado, 

fazendo constar no dispositivo a implantação do benefício em favor da 

parte autora desde à cessação indevida do benefício, ocorrida em 

14.07.2014 (fl. 31).

Permanecem incólumes os demais termos da sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167268 Nr: 7312-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS visando a 

integração da sentença que julgou procedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi omissa quando deixou de indicar a data de 

sua cessação.

 Intimada a se manifestar, a parte contrária permaneceu silente.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, nego provimento ao recurso, uma vez que não se constata a 

omissão suscitada, considerando que a decisão é clara ao conceder o 

benefício de auxílio-doença por tempo indeterminado, intrínseco ao próprio 

benefício, que subsistirá até que a parte autora recupere suas condições 

laborativas ou, sendo verificada a incapacidade permanente, seja 

convertida em aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 

décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais 

segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele 

permanecer incapaz.

 Outrossim, cumpre ao INSS submeter o autor a exames médico-periciais, 

na periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 

8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS.

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

No mais, permanecem incólumes os demais termos da sentença,

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162906 Nr: 14663-49.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILDA ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 14663-49.2013 cód. 162906

VISTOS, ETC.
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Trata-se de Liquidação de Sentença promovida por Lenilda Roberto de 

Souza, em face do Estado de Mato Grosso, onde a exequente junta 

cálculo dos valores que entende devido, sendo assim CHAMO FEITO A 

ORDEM e revogo despacho retro.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 511 do 

Código de Processo Civil, determino que se intime a requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 06 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 140967 Nr: 279-18.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZI DO CARMO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GRACIANO DAL MORO, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TANGARA 

DA SERRA-MT - OAB:, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de indenização proposta por Suzi do Carmo Ramos em 

face do Município de Tangará da Serra/MT, Grupo Hospitalar Vida & Saúde 

e Adão G. Dal Moro.

 Acordo entabulado entre as partes às fls. 362-369.

É o relatório necessário. Decido.

Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, atinentes ao 

pagamento da indenização que ensejou o ajuizamento deste feito, estão 

devidamente regulares, não havendo qualquer empecilho à homologação.

Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser 

estritamente obedecidos pelas partes.

Devido à transação, há isenção de eventuais custas remanescentes.

Cada parte arcará com as despesas de seus patronos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 154092 Nr: 2730-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELI PAULA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos em regime de exceção.Cuida-se de embargos de 

declaração opostos pela parte requerida alegando contradição quanto à 

indicação da data do termo inicial do benefício, vez que na sentença foi 

indicado como sendo a data do indeferimento administrativo do benefício 

previdenciário, sendo que na verdade referida data seria do requerimento 

administrativo.Certificada a tempestividade, conheço do recurso e dou-lhe 

provimento, com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, a fim de corrigir o erro 

apontado, fazendo constar no dispositivo a implantação do benefício em 

favor da parte autora desde o requerimento administrativo, ocorrido em 

11.01.2013.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227166 Nr: 16038-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO SOUZA MARTINS, LAURIANO 

SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253582 Nr: 19637-90.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi obscura ao não apreciar adequadamente 

o laudo pericial, uma vez que presentes os requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado.

 Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença se encontra devidamente fundamentada e alicerçada em todo o 

acervo probatório coligido aos autos, não havendo omissão.

Logo, não há falar em obscuridade, omissão ou contradição, de modo que, 

subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a parte 

irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em sede de 

embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a parte não 

concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 203517 Nr: 17541-73.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETE MATIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 
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integração da sentença, ao argumento de que a decisão foi omissa ao não 

apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que o pedido 

de tutela de urgência foi deferido às fls. 43/44 e confirmado em sentença.

Frise-se que o pedido de tutela antecipada vindicado na inicial refere-se 

ao auxílio-doença, o qual foi devidamente concedido, inclusive 

liminarmente, de modo que não há falar em omissão a ser sanada.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192750 Nr: 9118-27.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA VIERIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença, ao argumento de que a decisão foi omissa ao não 

apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que o pedido 

de tutela de urgência foi deferido às fls. 44/45 e confirmado em sentença.

Frise-se que o pedido de tutela antecipada vindicado na inicial refere-se 

ao auxílio-doença, o qual foi devidamente concedido, inclusive 

liminarmente, de modo que não há falar em omissão a ser sanada.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 185544 Nr: 3190-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença, ao argumento de que a decisão foi omissa ao não 

apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que o pedido 

de tutela de urgência foi deferido às fls. 46/47 e confirmado em sentença.

Frise-se que o pedido de tutela antecipada vindicado na inicial refere-se 

ao auxílio-doença, o qual foi devidamente concedido, inclusive 

liminarmente, de modo que não há falar em omissão a ser sanada.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 186077 Nr: 3618-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PRUDÊNCIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença, ao argumento de que a decisão foi omissa ao não 

apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que o pedido 

de tutela de urgência foi deferido às fls. 25/26 e confirmado em sentença.

Frise-se que o pedido de tutela antecipada vindicado na inicial refere-se 

ao auxílio-doença, o qual foi devidamente concedido, inclusive 

liminarmente, de modo que não há falar em omissão a ser sanada.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188777 Nr: 5686-97.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA MARIA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao não sanear o processo e 

determinar a produção de provas.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não há na 

sentença atacada contradições a serem sanadas, porquanto foi clara ao 

justificar a ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado, de modo que, ao final, julgou improcedente a 

ação.

Infere-se das razões expostas pelo embargante que, na realidade, 

pretende discutir eventual erro procedimental na condução do feito, 

hipótese não prevista para a interposição dos aclaratórios.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser interna, isto é, aquela 

verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 
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parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 189073 Nr: 5908-65.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DERMONDES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, 

certif ique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos...............................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 189272 Nr: 6058-46.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SARMENTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença, ao argumento de que a decisão foi omissa ao não 

apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que o pedido 

de tutela de urgência foi deferido às fls. 37/38 e confirmado em sentença.

Frise-se que o pedido de tutela antecipada vindicado na inicial refere-se 

ao auxílio-doença, o qual foi devidamente concedido, inclusive 

liminarmente, de modo que não há falar em omissão a ser sanada.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 189279 Nr: 6066-23.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA FLORES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora alegando 

erro material quanto à indicação da data do termo inicial do benefício, vez 

que na sentença foi citada página do processo que não corresponde à 

data da cessação do benefício.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso e dou-lhe provimento, 

com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, a fim de corrigir o erro apontado, 

fazendo constar no dispositivo a implantação do benefício em favor da 

parte autora desde à cessação indevida do benefício, ocorrida em 

02.04.2015 (fl. 24).

Permanecem incólumes os demais termos da sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212071 Nr: 3698-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ORLANDO DE SOUZA LOPES, ROGERIO 

AIRES DA SILVA, RONALDO VARGAS DA CUNHA, FELIPE VARGAS DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3698-07.2016.811.0055 Código: 212071

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de fls. retro. Assim, determino o desentranhamento das 

fls. 69/140 e a consequente renumeração do feito.

 Após, proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os 

autos ao Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, 

observando as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212180 Nr: 3804-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Gonçalo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO APARECIDO 

REZENDE - OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 VISTOS

1 - Inicialmente, impende verificar a questão de ordem atinente a alegada 

falta de intimação da embargante, quando do julgamento da apelação, o 

que rejeito já que aplicavel, "mutatis mutandis" a norma do artigo 242, § 1.º 

uma vez tendo sido publicada a decisão na sessao de julgamento.

Ainda, verifica-se que já se passaram quase 09 anos, sendo certo que 

não há apontamento de efetivo prejuizo e muito menos de ação rescisória, 

tratando-se de um pedido que irá protelar ainda mais o resultado final ao 

jurisdicionado, motivo pelo qual indefiro.

2 - Assim, superada essa questão impende seja oportunizado as partes a 

apresentação de calculos, já se atentando a eventuais periodos sob 

incidencia do IPCA-E, a partir de julho de 2009 em diante conforme 

Recurso Extraordinário (RE) 870947.

3 - Intime-se a parte autora, para apresentar o referido calculo no prazo 

de 10 (dez) dias.

4 - Após, intime-se a embargada para que se manifeste no mesmo prazo, 

juntando o calculo em caso de impugnação.

Cumpra-se com urgencia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 218772 Nr: 8920-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADOLFO MARIANO, J. A. MARIANO & 

CIA LTDA ME, NATALIA BENTO MARIANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS 

- OAB:26101/O, MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:13900

 SENTENÇA

Vistos etc.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito.

Determino a liberação de valores penhorados em favor do executado.

Sem custas.

Condeno o executado em honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da execução.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 221735 Nr: 11486-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. UMANN & CIA LTDA, NOELI TEREZINHA 

ULRICH, KAMILA ETIENNE UMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12.579

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52511 Nr: 2205-44.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORM. E QUAL. IND. -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 64298 Nr: 5818-38.2007.811.0055

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADSL, JCDL, B&GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA FILHO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERNANDES DA 

ROCHA BORBA - OAB:21677/PE, CARLOS AUGUSTO MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB-MT 3988, LUÍS ALBERTO 

GALLINDO MARTINS - OAB:20189/PE, MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos.

 Traslade-se cópia da sentença de fls. 1.310/1.312v para o feito principal 

em apenso, de código 100067.

Após, proceda-se ao desapensamento e arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 100067 Nr: 7154-77.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADSL, JCDL, B&GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768/MT, BRUNO FERNANDES DA ROCHA BORBA - 

OAB:21677/PE, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600, LUÍS 

ALBERTO GALLINDO MARTINS - OAB:20189/PE, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB: 2 521-MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA 

MARQUES - OAB:9.995, WEUDYS CAMPOS FURTADO - OAB:14700/MT

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 1512, decreto a revelia do requerido, Julio 

Cesar Davoli Ladeia, nos termos do art. 76, § 1º, II, do CPC.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 1.461/1.472.

Após, proceda-se ao cumprimento do comando sentencial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 100372 Nr: 7445-77.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

exequente, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Diante do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da execução.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128729 Nr: 7619-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, PELEGRINO E ALMEIDA 

FILHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Código 128729
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VISTOS, ETC.

HOMOLOGO a planilha acostada pelo o contador, fls.429-v, ao feito junto 

ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 03 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133003 Nr: 2915-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FELESMINA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou procedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao fixar o termo inicial do 

benefício como sendo a data do requerimento administrativo, quando 

deveria ter sido estabelecido a data do ajuizamento da ação.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença é clara ao fixar o termo inicial do benefício previdenciário desde 

a data do requerimento administrativo, não havendo contradição a ser 

sanada.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser interna, isto é, aquela 

verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 126338 Nr: 5279-67.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA OLIMPIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou procedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi contraditória ao fixar o termo inicial do 

benefício como sendo a data do requerimento administrativo, quando 

deveria ter sido estabelecido a data do ajuizamento da ação.

Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença é clara ao fixar o termo inicial do benefício previdenciário desde 

a data do requerimento administrativo, não havendo contradição a ser 

sanada.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser endoprocessual, isto é, 

aquela verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 127911 Nr: 6859-35.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CLOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 315674 Nr: 15294-80.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA BARBOSA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENCRIS GARCIA - 

OAB:26460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DE PROCESSO CÍVEL CÓDIGO 315674

VISTOS

Cuida-se de processo cuja matéria está abrangida pela competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Lei n.º 12.153/2009.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido reconhecida a 
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competência ABSOLUTA do Juizado Especial da Fazenda Pública .

Questionamentos sobre o tema foram alvos de inúmeros julgados, tendo 

sido instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 

85560/2016 que decidiu no sentido exposto acima. O feito não se insere 

nas exceções do § 1.º do artigo 2.º da Lei 12.153/2009.

Inclusive temos feito gestão junto a Subseção local, que tem encaminhado 

tais informações quanto a tal hipótese, evitando-se atrasos decorrentes 

do endereçamento equivocado.

No caso, o valor impugnado não atinge o montante de 60 (sessenta) 

salários mínimos e nem se enquadra nas exceções acima referidas. 

Assim, declino da competência para julgar o presente feito para o 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA desta comarca.

Observo que como medida mais célere e econômica, convém o 

arquivamento do feito para que o autor, atento aos artigos 5.º e 6.º do 

NCPC, possa promover o protocolo diretamente junto ao Juizado da 

Fazenda Pública.

Proceda-se a Secretaria conforme artigo 5.º, II da Portaria Conjunta n.º 

555 de 23/04/2019 (TJMT).

Ás providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 06 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 289429 Nr: 16589-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DONATO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em regime de exceção.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que a decisão foi obscura ao não apreciar ao refutar o 

pedido de auxílio-doença acidentário, uma vez que presentes os requisitos 

legais para sua concessão.

 Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença se encontra devidamente fundamentada e alicerçada em todo o 

acervo probatório coligido aos autos, não havendo omissão.

Logo, não há falar em obscuridade, omissão ou contradição, de modo que, 

subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a parte 

irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em sede de 

embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a parte não 

concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 266056 Nr: 29240-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, ALBERTO 

FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - 

OAB:14034/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir em audiência de instrução e julgamento, justificando sua 

necessidade no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 288198 Nr: 15701-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. A. DA CUNHA CONFECÇÕES, ROSELI ARRUDA DA 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, conheço dos 

embargos à execução e dou-lhe provimento, extinguindo a execução 

fiscal em apenso (CI 239876) em virtude da prescrição.Sem custas e 

honorários advocatícios.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o 

trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos em apenso e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 303997 Nr: 5961-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: META AMBIENTAL - COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com espeque no art. 487, I, do CPC, conheço 

parcialmente dos embargos à execução, e, na parte conhecida, nego 

provimento.Condeno o embargante nas custas e honorários advocatícios, 

arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre a dívida atualizada. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, translade-se 

cópia aos autos em apenso.Dessa forma, caso nada seja requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305533 Nr: 7160-64.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da 

certidão do Oficial de Justiça (fl. 118).

 Dargite Sbruzzi Prieto - Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 308370 Nr: 9417-62.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADOLFO MARIANO, J. A. MARIANO & CIA LTDA 

ME, NATALIA BENTO MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 
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desistência da demanda, pugnando pela homologação desta, nos moldes 

do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se o feito, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 294518 Nr: 20623-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FELIPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSS visando a 

integração da sentença que julgou parcialmente procedente a ação 

previdenciária, ao argumento de que a decisão foi contraditória e omissa 

quando apontou data de início do benefício equivocada e deixou de indicar 

a data de sua cessação.

 Intimada a se manifestar, a parte contrária refutou as teses lançadas nos 

aclaratórios.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, dou parcial provimento ao recurso, uma vez que não se 

constata a omissão suscitada, considerando que a decisão é clara ao 

conceder o benefício de auxílio-doença por tempo indeterminado, 

intrínseco ao próprio benefício, que subsistirá até que a parte autora 

recupere suas condições laborativas ou, sendo verificada a incapacidade 

permanente, seja convertida em aposentadoria por invalidez.

Outrossim, cumpre ao INSS submeter o autor a exames médico-periciais, 

na periodicidade determinada pelas normas pertinentes (art. 71 da Lei n. 

8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica o autor obrigado a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS.

 De outro modo, a sentença proferida equivocou-se ao indicar o termo 

inicial do benefício em 25.02.2018, vez que a autarquia previdenciária, em 

contestação, comprovou que a cessação automática ocorreu no dia 

17.09.2018 (fl. 51-v), sendo este o termo inicial correto.

Assim sendo, por vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios, a fim de corrigir a data inicial do benefício previdenciário 

para 17.09.2018, data da cessação automática (fl. 51-v).

No mais, permanecem incólumes os demais termos da sentença,

PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292710 Nr: 19211-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJMANETO E 

CONSTULT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para 

CONDENAR o requerido GEOSOLO – Engenharia, Planejamento e 

Consultoria Ltda ao pagamento da quantia de R$ 175.214,21 (cento e 

setenta e cinco mil duzentos e quatorze reais e vinte e um centavos) ao 

Estado de Mato Grosso, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde 

o desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a 

citação.Sem condenação em verba honorária, pois descabida na espécie 

(artigo 18 da Lei Federal n. 7347/1985).Sentença sujeita ao regime do art. 

523 do CPC.Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 

1.010 §1º do CPC). Após, sem nova conclusão, subam os presentes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens e cautelas 

de estilo. Com o advento da Lei nº 13.105/2015, o juízo de admissibilidade 

é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3º do CPC.Após 

o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Tangará da Serra - MT, 06 de março de 2020. 

FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28786 Nr: 2684-71.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 INTIMO o advogado do Executado para que, no prazo de 5 dias, retire os 

documentos desentranhados às fls. 2063/2064.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 127430 Nr: 6378-72.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILEIDE MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

REINALDO ALBONETT, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO TANGARA 

DA SERRA-MT - OAB:

 Vistos em regime de exceção.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 200.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 134417 Nr: 4498-11.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDS, KDSS, DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLFKF, MDTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, DIEGO SILVA - OAB:12.809 OAB/MT, FABIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar nos autos, em razão da 

existência de interesse de menor, nos termos do art. 178, II, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 274984 Nr: 4947-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Intimem-se. Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143030 Nr: 2510-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR 

PIEROZAN MAGALHAES, CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES, ELIZETE 

PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA REGINA MAGALHAES, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, MASSA 

FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, LUCIMARA LOPES CASTANHA - OAB:13108, 

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:11407

 Vistos

Verifica-se que em pedido singelo de fls. 24 foi requerida a citação dos 

sócios da empresa que entrou em falência.

Assim, verificando-se que há determinação de afetação em recurso 

especial que será julgado como repetitivo no STJ.

Assim, proceda-se a suspensão e providencias conforme orientaão do 

NUGEP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147660 Nr: 7475-39.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 7475-39.2012.811.0055 Código: 147660

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 
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teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 147967 Nr: 7814-95.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 7814-95.2012.811.0055 Código: 147967

VISTOS, ETC.

Analisando os cálculos apresentados pelas partes, em decorrência dos 

pontos de divergência levantados nos autos, entendo por bem, determinar 

a remessa do feito ao Contador Judicial para que compare os cálculos e 

aponte o correto ou, sendo o caso, elabore novo cálculo nos termos da 

sentença e acórdão proferidos nos autos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 150381 Nr: 10434-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BALDO, ADELINO BALDO, 

MARCIO JOSE FANTINEL BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 Pelo exposto, dou provimento aos presentes embargos de declaração, 

com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, a fim de determinar que cada parte se 

responsabilize pelo pagamento dos honorários, fixados em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, em favor de seus advogados. No mais, 

permanecem incólumes os termos da sentença de fl. 32.PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 154650 Nr: 3272-97.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDÁSIO SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:MT/12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 10 e 339 do CPC, manifeste-se a parte autora 

acerca da petição de fls. 276/285 e documentos de fls. 286/296, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160602 Nr: 10598-11.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10598-11.2013.811.0055 Código: 160602

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora concordou com os cálculos 

apresentados pela parte requerida (fl. 155), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 148-v, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160640 Nr: 10668-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10668-28.2013.811.0055 – Código: 160640

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Neuza Francisca de 

Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Em fls. retro a patrona dos autos vem requerendo cumprimento de 

sentença em face do valor principal e dos honorários advocatícios 

levando em consideração o artigo 85 do NCPC.

Vieram-me os autos em concluso.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Quando da prolação da sentença por este Juízo, restou assim 

determinado: “No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a 

iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido na 
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oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ”.

Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.

Nestes termos, considerando o acórdão de fl. 96, entendo que o valor de 

20% sobre a condenação afigura-se compatível ao grau de zelo do 

profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância 

da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 

seu serviço, eis que se trata de ação ajuizada no ano de 2013.

Neste sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. 

MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 85 do CPC e considerado, 

em especial, o tempo de tramitação da ação desde a contestação, deve 

ser mantido o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 04ª R.; AC 

5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga 

Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, art. 85

 Ademais, tendo a parte requerida concordado com os cálculos 

apresentados pela requerente e os mesmos já terem sido homologados, 

vislumbra-se que a autora fora intimada acerca da situação cadastral na 

Receita Federal do Brasil (fls. 111/112) que impossibilitou a expedição do 

RPV, tendo informado a sua regularização às fls. 114/115.

Desta forma, proceda-se com o prosseguimento do feito nos seus 

ulteriores termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160739 Nr: 10841-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Inicialmente, considerando que já foi expedido RPV dos honorários 

sucumbenciais em nome da patrona da parte autora, aliado ao fato de que 

o alvará será expedido em nome da sociedade de advogados denominada 

“Carvalho Sociedade de Advogados, inscrita no CNPJ nº 

27.417.514/0001-01”, conforme requerido, não apresentando a requerente 

justificativa plausível para a retificação/cancelamento do RPV, que 

somente contribuirá para a demora no desfecho da ação, indefiro o 

petitório retro.

Frise-se, o alvará de levantamento será expedido em nome da sociedade 

de advogados.

Logo, diante da comprovação do pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pela parte requerente, atentando-se quanto àquele referente aos 

honorários sucumbenciais, a ser expedido em nome da sociedade de 

advogados.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 161223 Nr: 11673-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165600 Nr: 4373-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS, JANIO MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o transitou em julgado da sentença, intimo a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167847 Nr: 8151-16.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBL, EDINICE MEIRA LOBO, CRISTIANE DINNEBIER 

BEZERRA DE JESUS, JHDBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da ausência de questões processuais pendentes de deliberação, 

declaro o feito saneado e designo nos termo do art. 357 do CPC, audiência 

de instrução e julgamento para o DIA 10 DE JUNHO DE 2020, ÀS 

14H00MIN.Fixo os seguintes pontos controvertidos como os fatos 

controversos na ação, pela presença ou falta de equipamentos 

necessários para o devido resgate, a quem incumbiu a responsabilidade 

de conferência do uso dos equipamentos pelos bombeiros, a oitiva dos 

bombeiros que haviam no dia da ocorrência, e ainda, qual fora o despacho 

final proferido no inquérito policial militar de portaria nº. 

004/CGCBMMT/2011.Determino ainda as seguintes provas: testemunhal e 

documental, sendo estas suficientes para a elucidação dos fatos. Assim 

sendo, defiro a oitiva da testemunha pretendida pelas partes em fls. 

326/327 e 328. Assim, saliente-se que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, conforme determina o 

art. 455 do CPC.Em caso de servidor publico, militar ou civil, deverá ser 

requisitado ao superior.Saliente-se que cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, conforme determina o 

art. 455 do CPC.Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com 

urgencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 173433 Nr: 15125-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 15125-69.2014.811.0055 Código: 173433

VISTOS, ETC.

Analisando os cálculos apresentados pelas partes, em decorrência dos 

pontos de divergência levantados nos autos, entendo por bem, determinar 

a remessa do feito ao Contador Judicial para que compare os cálculos e 

aponte o correto ou, sendo o caso, elabore novo cálculo nos termos da 

sentença e acórdão proferidos nos autos.

Após, manifestem-se as partes e, na sequência, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 173850 Nr: 15622-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISA SANTOS COUTINHO, JÚLIO CÉSAR 

DAVOLI LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 405/407.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174030 Nr: 15836-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ROBERTO VIEIRA, GILSON ANTONIO 

DOS SANTOS, RTR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT

 Nos termos da legislação vigente intimo a parte executada para se 

manifestar acerca da penhora/renajud de fls. 47/48, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 170663 Nr: 11979-20.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 11979-20.2014.811.0055 Código: 170663

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:
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 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 170894 Nr: 12293-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MUFFATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em 

face da sentença de fl. 48, que condenou a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

 Assevera que há contradição ao determinar o pagamento dos honorários 

pela executada, os quais foram quitados administrativamente.

 Instada a se manifestar, a parte contrária não se opôs ao acolhimento dos 

aclaratórios.

 É a síntese. Decido.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

Sem delongas, quanto ao mérito, assiste razão ao embargante, vez que a 

quitação do débito na via administrativa incluiu os honorários advocatícios.

Logo, diante do princípio da causalidade, correta a sentença que 

condenou a parte executada em honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no entanto, 

acolho os presentes embargos, com fulcro no art. 1.022 do CPC, para 

fazer constar que a verba honorária encontra-se devidamente adimplida 

administrativamente, conforme noticiado pela exequente, não havendo 

qualquer valor complementar a ser recolhido pela parte executada.

No mais, permanecem incólumes os termos da sentença de fl. 48.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171600 Nr: 13134-58.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MASSON, GUAXE 

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, RONALDO PEREIRA DINIZ 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, OCTAVIO 

FRANCISCO RODRIGUES ALVES - OAB:21202/0, WELDER GUSMÃ 

JACON - OAB:18570-B/MT

 Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, julgo 

IMPROCEDENTE a presente ação civil pública em desfavor de Saturnino 

Masson, Ronaldo Pereira Diniz Neto e Guaxe Construtora e Terraplanagem 

Ltda, revogando a liminar concedida em fls. 634/637.Uma vez que a parte 

autora é o Ministério Público, deixo de condenar a requerida em honorários 

advocatícios.Outrossim, determino que se proceda ao desbloqueio dos 

valores constritos, devendo se aguardar o prazo recursal (quanto a 

decisão de desbloqueio) quanto a este item. Após, proceda-se com as 

devidas baixas e liberações.Por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Ciência ao Ministério Público.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra - MT, 05 de Março de 2020.FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171970 Nr: 13557-18.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIA APACIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 13557-18.2014.811.0055 Código: 171970

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 344 de 995



havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 178153 Nr: 20271-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE GAVIOLI-ME, JÚLIO 

CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO PORFIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se o Ministério Público para apresentação de memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 178212 Nr: 20334-19.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GARCIA BARRIENTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhem-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso de 

apelação de fls. 139/151/verso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 178472 Nr: 20599-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA PERASSOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Tendo em vista que as razões e contrarrazões do recurso já foram 
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apresentadas, bem como que o juízo de admissibilidade recursal em 

primeiro grau foi dispensado pelo art. 1.010, § 3º, do CPC, determino a 

remessa destes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180328 Nr: 22204-02.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, INDUSTRIA DE RAÇÕES CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PERON GILI - 

OAB:16474, DEFENSORIA PÚBLICA-MT - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663, WALLYTON 

MATIAS MONTEIRO - OAB:17.204

 Diante do exposto e de tudo mais que consta dos autos, na forma do 

artigo 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE a presente ação civil pública, 

reconhecendo a incidência dos artigos 10, I, XIII e 11, I, da Lei de 

Improbidade Administrativa, CONDENANDO nas suas peças os requeridos 

Júlio César Davoli, Paulo Porfíri e Taji Indústria de Rações Ltda às 

penalidades do artigo 12, II e III do mesmo ditame legal.Quanto aos acima 

condenados, pelo parágrafo único, do art. 12, deve se levar em conta a 

extensão do dano causado, na qual, fixo como leve o grau de lesão dos 

requeridos, de modo a condená-los, solidariamente em: 1.Ressarcimento 

total do dano do prejuízo ocasionado no ato de suas gestões, a qual, 

determino em R$ 38.075,07 (trinta e oito mil e setenta e cinco reais e sete 

centavos), de forma solidária entre os réus.2.Pagamento de multa civil, a 

qual, fixo em R$ 38.075,07 (trinta e oito mil e setenta e cinco reais e sete 

centavos). Na condenação ao pagamento de multa civil, os juros de mora, 

no patamar de 1% (um por cento) ao mês, deverão incidir a partir do 

trânsito em julgado, e o termo inicial da correção monetária, pelo INPC, 

deve ser da data do arbitramento da sanção.3.Perda dos cargos ou 

funções públicas àqueles que estiverem exercendo atualmente e 

suspensão dos direitos políticos por cinco anos, este a contar do trânsito 

em julgado da presente demanda. 4.A proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.5.Condenação ao pagamento 

das custas processuais.Ante a sucumbência, condeno os requeridos 

acima condenados ao pagamento das custas, taxa judiciaria e demais 

despesas processuais, a serem calculadas conforme a lei em aplicação 

neste momento. Sem honorários sucumbenciais na espécie.Após o 

trânsito em julgado desta decisão,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172324 Nr: 13963-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LEANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que os autos permaneceram em carga com a Procuradoria 

do Estado por tempo considerável, não houve tempo hábil para a intimação 

das demais partes acerca da audiência designada para o dia 25/11/2019.

Em consequência redesigno a audiência para o dia 03 de junho de 2020 ás 

14h00.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, uma vez que o presente processo 

está inserido na Meta 2 do CNJ.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 177901 Nr: 20034-57.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS, DJALMA DOS 

SANTOS, COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT, ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:PROCURADOR 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROSA MANZANO - 

OAB:15.808, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:17.757/MT, JOSÉ 

FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, LEONARDO DA SILVA 

CRUZ - OAB:6660/MT, RENATO MELON DE SOUZA NEVES - OAB:18.608

 Vistos em regime de exceção.

Considerando o pagamento da obrigação, conforme indicado pela parte 

executada, com supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

extingo o feito com resolução de mérito.

Outrossim, haja vista o princípio da causalidade, condeno a parte 

executada em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da execução, frisando que a verba já foi 

adimplida administrativamente, conforme comprova o documento de fls. 

81/84.

Sem custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276434 Nr: 6057-56.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLA ALVES NEVES, THIAGO SOARES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de n° 6057-56.2018 Cód. 276434

VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Darla Alves Neves e Thiago 

Soares Cabral, em face do município de Tangará da Serra.

 Foi designada audiência de instrução e julgamento. Após a parte 

requerida manifestou-se novamente pela produção de prova pericial, 

consistente na realização de exame para detecção de sífilis.

Vieram os autos conclusos.

Denota-se dos documentos que instruem a Inicial que a autora se 

submeteu a dois exames, um realizado pelo Laboratório Municipal datado 

de 19/12/2017 (fls. 41); e outro datado de 09/02/2018, realizado por 

laboratório particular (fls. 45).

 Passados dois anos desde os fatos, entendo que um novo exame não se 

prestaria ao fim pretendido. Aliás, como bem salientado pelo Município em 

sua tese de defesa, poderia ter havido a cura da doença, caso em que 

novo exame não a detectaria. O Município inclusive não impugnou 

especificamente o exame de fls. 45, que contraria o exame realizado pelo 

município.

No mais, é sabido que uma série de fatores podem influir no resultado do 

exame, inclusive quanto a falso positivos, motivo pelo qual o próprio 

médico arrolado pelo Município poderá esclarecer tais fatos.

Sendo assim, indefiro o pedido de prova pericial.

 Defiro o pedido para que as testemunhas do requerido sejam intimadas 

por meio do oficial de justiça.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 254224 Nr: 20028-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MASSON, ZILDA DE FATIMA DE 

SOUZA BATISTA, LUCIANO DA SILVA GOIS, FABIO VALERIO LAURITO, 

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Vistos em regime de exceção.

Dê-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste acerca da peça 

contestatória de fls. 413/415, no prazo de 5 dias.

Outrossim, ante o teor da certidão de fl. 412, expeça-se novo mandado de 

citação para a requerida Zilda de Fátima de Souza Batista.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 206582 Nr: 20122-61.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 186/190, intimando-se a parte 

requerida pessoalmente de seu inteiro teor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1270-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 190520 Nr: 7061-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANUTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de n.º 7061-36.2015 – Cód. 190520

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por José Canuto da Silva em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido foi condenado a 

implantar o benefício de Aposentadoria por invalidez.

Denota-se que há erro material na sentença. Foi determinada a 

implantação do benefício desde a cessação administrativa, quando na 

verdade deveria contar que o benefício deverá ser pago desde o 

requerimento administrativo.

Sendo assim chamo o feito a ordem para, de ofício, corrigir o erro 

apontado, o qual passar a constar como: Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de JOSÉ 

CANUTO DA SILVA, razão pela qual CONDENO o INSS no pagamento de 

aposentadoria por invalidez em favor do autor, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei nº 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o indeferimento do 

requerimento administrativo, bem assim confirmo a tutela provisória de 

urgência concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede 

de antecipação de tutela, até a dato da implantação da aposentadoria. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão.

Intime-se as partes.

 Havendo desistência do recurso interposto pela autarquia ré, 

certifique-se então o trânsito em julgado e em nada sendo requerido, ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 192033 Nr: 8432-35.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB 

FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS ALBERTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORGANA KAMILA FREIRES DA 

SILVA - OAB:24230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:OAB/RJ 113.756, LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT: 3098, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:OAB/MT 

13.100

 A certidão de fls. 499 perdeu seu objeto, uma vez que o processo 

encontra-se sentenciado.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 495/496/verso, arquivando-se o 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 193022 Nr: 9342-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Vistos em regime de exceção.

Após a adoção das providências determinadas nos autos do processo em 

apenso, determino o arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 196259 Nr: 11895-82.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.
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Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora visando a 

integração da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária, ao 

argumento de que, reconhecida a incapacidade temporária, o caso seria 

de parcial procedência da demanda.

 Intimada a se manifestar, a parte contrária quedou-se inerte, conforme 

certificado à fl. 83.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em todo o 

acervo probatório coligido aos autos, não havendo omissão ou 

contradição na análise dos documentos juntados. Há menção expressa ao 

laudo pericial para justificar a conclusão pela ausência da incapacidade 

laborativa total e permanente, e, então, julgar improcedente a ação autoral.

Logo, não há falar em obscuridade, omissão ou contradição, de modo que, 

subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a parte 

irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em sede de 

embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a parte não 

concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 203694 Nr: 17692-39.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, MARCIA 

CARVALHO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 134902 Nr: 5029-97.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRMO BRIGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 5029-97.2011.811.0055 Código: 134902

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 
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previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 6988-06.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:0001MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em regime de exceção.

Tendo em vista a determinação de que os honorários advocatícios sejam 

rateados entre a Procuradoria do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria 

Geral do Município de Tangará da Serra, determino a elaboração de 

cálculo para atualizado do valor, no sistema SRP 2.0, para expedição do 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente acompanhado das 

cópias das peças essenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 137117 Nr: 7427-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 138568 Nr: 8983-54.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA BELEM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, MARIA CLAUDIA DE CASTRO 

BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO SIMONE - 

OAB:3937 MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Indefiro a manifestação do Ministério Público de fl. 852. Intime-se o perito 

para indicar data, horário e local para a realização do ato, informando este 

juízo com antecedência mínima de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132626 Nr: 2496-68.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENAIR ACACIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada da petição retro, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, 

a fim de intimar a parte autora para se manifestar-se no prazo de 05 dias, 

devendo apresentar os nomes dos herdeiros e suas habilitações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 124804 Nr: 3748-43.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA RODRIGUES DA SILVA, LAURO SILVA 

RIBAS, RHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., ESTADO DE MATO GROSSO, ELIZÂNGELA L. FRANÇA K. 

FERREIRA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT
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 Intime-se a médica ginecologista obstetra, Dra. Ângela Medeiros Valério 

Rahman, encontradiça no Hospital e Maternidade Santa Ângela situado na 

R. Júlio Martinês Benevides (11), 68, Tangará da Serra - MT, 78300-000, 

Telefone: (65) 3325-0388, para se manifestar, em 05 dias, se concorda 

em realizar a perícia, e, se positivo, apresentar proposta de honorários e 

forma de pagamento, devendo desde já ser esclarecido que a perícia 

consistirá em responder os quesitos formulados com base nos 

documentos acostados ao processo – prontuário médico e atestados, bem 

assim através de avaliação direta do menor Rafael.

De outro viés, a expert terá o mesmo prazo de 05 dias, a contar da 

intimação, para recusar o múnus, mediante petição fundamentada.

 Aportado aos autos a proposta de honorários, manifestem-se as partes 

no prazo comum de 05 dias e, na sequência, conclusos para arbitramento, 

nos termos do artigo 465, §3º, do NCPC.

De qualquer forma, consigno, desde já, que fixados os honorários por 

este juízo, a perita será intimada e, não apresentando irresignação no que 

atine ao quantum, deverá designar data, local e horário para a realização 

do ato, informando este juízo com antecedência de 30 dias, para que seja 

possível a intimação das partes.

Realizado o ato pericial, a especialista terá o prazo de 20 dias para 

encaminhar o respectivo laudo, o qual deverá conter os elementos 

especificados no artigo 473 do CPC.

Com a perícia nos autos, abra-se vista para manifestação em 15 dias, 

mesmo lapso em que os pareceres dos assistentes técnicos deverão 

aportar ao feito (artigo 477 do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128144 Nr: 7047-28.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.°: 7047-28.2010.811.0055 Código: 128144

VISTOS.

Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.T

Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao 

teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;
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b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase 

de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

Comprovado o levantamento de valores nos autos, arquive-se, 

procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra - MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 120132 Nr: 10028-64.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CELESTE MAURO, LUIZ CARLOS 

CIARINI, LAURI TOGNON, OCTÁVIO THOMÉ, LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA 

MISTA VALE DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos em regime de exceção.

Intime-se a parte executada para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 95/98, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 101122 Nr: 54-37.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WILMAR BRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 121977 Nr: 1047-12.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 --Processo nº 1047-12.2010.811.0055 – Código: 121977

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Jose Geraldo de Souza 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Em fls. retro o patrono dos autos vem requerendo cumprimento de 

sentença em face do valor principal e dos honorários advocatícios 

levando em consideração o artigo 85 do NCPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a prolação da sentença por este 

Juízo, restou assim determinado: “No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art.85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ”.

Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.

Nestes termos, entendo que o valor de 10% sobre a condenação 

afigura-se compatível ao grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis que se 

trata de ação ajuizada no ano de 2010.

Neste sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. 

MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 85 do CPC e considerado, 

em especial, o tempo de tramitação da ação desde a contestação, deve 

ser mantido o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 04ª R.; AC 

5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga 

Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, art. 85

 Adiante, considerando que a parte requerida concordou com os cálculos 

apresentados pela parte autora (fl. 190-v), HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito, fl. 180, junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Deixo de apreciar o pedido de restabelecimento do benefício 

previdenciário, tendo em vista a suspensão do sistema JUSCONVÊNIOS.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 123642 Nr: 2645-98.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENELZIRA RIBEIRO GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2645-98.2010.811.0055 Código: 123642

VISTOS, ETC.

Considerando que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação acerca dos cálculos apresentados pela parte requerida (fl. 

100), HOMOLOGO a planilha acostada ao feito, fls. 95/96, devendo o Sr. 

Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 
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exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 113998 Nr: 4140-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEZ GARBUGIO, ERCIO DUARTE, JOSÉ 

TURATI, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO SEPOTUBA 

LTDA COOMIVALE, LUIZ BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada 

visando a integração da sentença que rejeitou a exceção de 

pré-executividade, ao argumento de que a decisão foi contraditória ao não 

reconhecer o advento da prescrição.

 Intimada a se manifestar, a parte contrária refutou as teses lançadas nos 

aclaratórios.

 Em síntese, é o relatório. Decido.

 Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a decisão 

é clara ao fundamentar o não reconhecimento da prescrição, apontando a 

data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação 

executiva, não havendo contradição a ser sanada.

Pertinente salientar que, para fins de utilização dos embargos de 

declaração, a contradição apontada deve ser interna, isto é, aquela 

verificada nos termos da própria sentença, e não em relação ao 

entendimento que a parte reputa correto.

 Destarte, subsistindo inconformismo com a decisão prolatada, deverá a 

parte irresignada valer-se da via recursal adequada, não cabendo em 

sede de embargos de declaração a modificação de decisão com a qual a 

parte não concorda.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.

Intimem-se, inclusive a exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

dê regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 104699 Nr: 3492-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONESIA MARIA DA SILVA MENOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos em regime de exceção.

Certifique a secretaria acerca da quitação ou não da RPV n. 58.644/2015. 

Em caso positivo, voltem os autos conclusos para extinção do feito; caso 

negativo, expeça-se oficio ao Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça 

para informar acerca do seu cumprimento, levando em consideração que 

a beneficiária é idosa e faz jus à prioridade na tramitação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 105135 Nr: 3880-71.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJALMA ADEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 4865-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS, CIRINEU 

DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

SIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANA APARECIDA DO 

NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:164.516-SP, FERNANDO LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:16.182-A/MT, VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Diante da comprovação de pagamento da condenação, determino a 

expedição de alvará de levantamento dos créditos conforme postulado 

pelo requerente.

Acaso não tenham sido fornecidos os dados bancários, intime-se a parte 

autora para esta finalidade, consignando o prazo de 05 (cinco) dias.

 Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios pendentes.

Publique-se. Registre-se.

 Após a expedição dos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 108928 Nr: 7581-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB: 2 521-MT

 Vistos em regime de exceção.

Nos termos do art. 860, do CPC, defiro a cota ministerial de fls. 795/797.

Proceda-se à penhora no rosto dos autos de n. 5529-32.2012.811.0055 

(código 148526) de eventuais créditos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110199 Nr: 409-13.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DELFINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALTER DELFINO SILVA, Cpf: 

00011322888, Rg: 875.1104, Filiação: Maria de Lourdes Silva e Laurindo 

Alves da Silva, data de nascimento: 23/05/1956, brasileiro(a), natural de 

Igarapava-SP, casado(a), Telefone 326-1595. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte executada para que tome ciência restrição 

renajud aos veículos Honda/C100 BIZ, placa JZE-1492-MT; Fiat/Pick-up, 

placa JYO-9380-MT; Honda/NXR150 BROS, placa OAZ-0396-MT, bem 

como para que apresente impugnação no prazo legal.

Despacho/Decisão: Processo n° 406-13.2009.811.0055 (Cód. 

110199)VISTOS, ETC.Tendo em vista que a intimação por Oficial de Justiça 

retornou infrutífera, intime-se a parte executada por meio de edital, para 

ciência da constrição via RENAJUD, pertinente na fl. 42.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Tangará da Serra/MT, 06 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Alberto Della Mea 

Junior, digitei.

Tangará da Serra, 09 de março de 2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 20132 Nr: 3391-44.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARQUES E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos em regime de exceção.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em 

face da sentença de fl. 169, que condenou a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

 Assevera que há contradição ao determinar o pagamento dos honorários 

pela executada, os quais foram quitados administrativamente.

 Instada a se manifestar, a parte contrária não se opôs ao acolhimento dos 

aclaratórios.

 É a síntese. Decido.

Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

Sem delongas, quanto ao mérito, assiste razão ao embargante, vez que a 

quitação do débito na via administrativa incluiu os honorários advocatícios.

Logo, diante do princípio da causalidade, correta a sentença que 

condenou a parte executada em honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, no entanto, 

acolho os presentes embargos, com fulcro no art. 1.022 do CPC, para 

fazer constar que a verba honorária encontra-se devidamente adimplida 

administrativamente, conforme noticiado pela exequente, não havendo 

qualquer valor complementar a ser recolhido pela parte executada.

No mais, permanecem incólumes os termos da sentença de fl. 169.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313348 Nr: 13359-05.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIRLENE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROOSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ferreira de Brito - 

OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 1.205 da CNGC impulsiono o feito para intimação da 

autora para, caso queira, impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 329442 Nr: 25844-37.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONNY CLAIR BENCICE E SILVA 

- OAB:OAB/MT 16.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Intimada para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a parte 

autora deixou transcorrer o prazo “in albis”, conforme certidão retro.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada para emendar a 

inicial, quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 23, com lastro no 

parágrafo único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL.

Sem custas e honorários advocatícios.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 326646 Nr: 23727-73.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO AMABILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CHAMO o feito a ordem e revogo o despacho anterior. 

Prosseguindo a marcha processual, passo à análise do pedido de 

antecipação de tutela.De acordo com a exegese legal, para o seu 

deferimento mister a demonstração da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo.Analisando a questão à luz 

das exigências acima mencionadas, tenho que assiste razão a parte 

requerente, porquanto o atestado e laudo médicos imbricados ao feito, em 

uma análise perfunctória, denotam que a parte postulante estaria 

incapacitada para o trabalho, ainda que temporariamente. Logo, não é 

preciso fazer um esforço hercúleo para perceber presentes, pelo menos 

na ótica deste Magistrado, a possibilidade da concessão da tutela 

antecipada pleiteada, visto que, presentes os elementos autorizadores do 

artigo 300 do NCPC, quais sejam: prova inequívoca e verossimilhança das 

alegações, somadas ainda à premente necessidade da medida, que se 

verificam no fato de a parte autora estar impossibilitada de exercer suas 

atividades, bem como se eventual demora ocorrer poderá sofrer danos 

irreparáveis, porquanto não possui condições de subsistência.A 

reversibilidade do provimento jurisdicional provisório se faz presente, pois, 

a qualquer momento, o mesmo poderá ser revogado a fim de restabelecer 

o status quo ante, desde que comprovada a capacidade da requerente 

para retornar as suas atividades.Isto posto, nos moldes e razões acima 

elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA em favor da parte autora e, por conseguinte, determino a 

implantação imediata do benefício auxílio-doença, devendo a medida ser 

implantada no máximo em 30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), à título de astreintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 315675 Nr: 15296-50.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PATRICIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENCRIS GARCIA - 

OAB:26460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça.

CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (Novo CPC, arts. 182 e 344).

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294161 Nr: 20261-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDVALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da certidão do 

Oficial de Justiça (fl. 63).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 24611 Nr: 322-33.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DETOFFOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.816, 

Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

- OAB:18239, GUILHERME ANIBAL MONTENARI - OAB:17165, KAMILA 

APARECIDA RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTOS - 

OAB:14.133-MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746

 Expeçam-se os devidos RPV's/precatórios, conforme o caso, observado 

a Lei nº 10.656/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 25216 Nr: 1241-22.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ARRAIS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o pleito de fl. 256.v, por constatar erro material na decisão de fl. 

255, para homologar os cálculos apresentados pela parte executada às 

fls. 250-252.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 25217 Nr: 1242-07.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA MARTINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Declaro os herdeiros de fls. 206-207 habilitados nos autos, devendo-se 

promover a devida retificação da autuação e capa dos autos.

Após, expeçam-se os devidos RPV's ou precatórios, conforme o caso.

Com o pagamento, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 56948 Nr: 6418-93.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MILTON RIGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 114391 Nr: 4568-96.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista a anuência do executado quanto ao cálculo apresentado às fls. 

256/257 pela parte exequente, expeça-se o devido RPV de acordo com os 

cálculos lá apresentados.

Com o depósito da quantia, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 114482 Nr: 4658-07.2009.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE, 

EDIVALDO SABARRETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, intime-se o executado da atualização retro e, após, 

conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 115099 Nr: 5236-67.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO ELIAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Não havendo impugnação, desde já declaro a parte habilitada, devendo a 

Secretaria proceder a respectiva alteração da autuação.

Prosseguindo, tendo em vista a concordância do executado com os 

cálculos apontados no cumprimento definitivo de sentença de fls. 107/110, 

homologo os valores lá enunciados, devendo-se expedir os respectivos 

RPV’s/precatórios, conforme o caso.

Com o depósito do valor correspondente em Juízo, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 116579 Nr: 6662-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OSCAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101115 Nr: 52-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos em regime de exceção.Em atenção ao pleito de fls. retro, vislumbro 

que merece acolhida, porquanto houve mudança do entendimento do 

Supremo Tribunal Federal que outrora se posicionava contrariamente à 

incidência de juros de mora após a homologação dos cálculos e o efetivo 

pagamento, desde que obedecido o lapso previsto no artigo 100, §1º, da 

Constituição Federal.[...] Dessa forma, intime-se o executado da 

atualização retro e, após, conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 6960-77.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista a petição de fls. 411412, certifique a Secretaria junto ao 

Tribunal de Justiça o extravio do processo atinente ao pagamento referido.

Acaso extraviado, proceda-se novo envio, com confirmação de 

recebimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 124004 Nr: 3012-25.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Freitas Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 103244 Nr: 2084-45.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra ente público.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, para impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

competente para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação, vistas à parte exequente para manifestação nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128095 Nr: 6993-62.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO APARECIDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Haja vista que o executado, devidamente intimado acerca da atualização 

do cálculo apresentado às fls. 183/188, quedou-se inerte, confoirme 

certidão retro, homologo-o para os devidos fins e determino a expedição 

do RPV de acordo com os cálculos lá apresentados.

Com o depósito da quantia, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 125117 Nr: 4094-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHICO REFRIGERAÇÕES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem e torno sem efeito a sentença de fl. 212, em 

virtude de erro material, visto que não expedido o rpv dos honorários 

advocatícios.

Assim, determino a expedição do mesmo conforme cálculo de fl. 207.

Com a informação do pagamento, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 134243 Nr: 4302-41.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI, SEVEN COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente, em cinco dias, sobre a certidão de fl. 

315.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 135838 Nr: 6049-26.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DE SÁ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 201802 Nr: 16188-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra ente público.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, para impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

competente para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação, vistas à parte exequente para manifestação nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 196402 Nr: 12011-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na Inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do 

CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitando em julgado a 

presente sentença e nada sendo requerido em quinze dias, arquive-se, 

procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 197204 Nr: 12570-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY JANAINA BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY JANAINA BECKER - 

OAB:8666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte executada anui com o cálculo apresentado em 

impugnação ao cumprimento de sentença, homologo referido cálculo, 

devendo-se expedir os respectivos RPV's/precatório, conforme o caso.

Com o pagamento, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 198958 Nr: 13905-02.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANEI FERREIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na Inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do 

CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor 

da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitando em julgado a 

presente sentença e nada sendo requerido em quinze dias, arquive-se, 

procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 187024 Nr: 4246-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI AMÂNCIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Indeferido à fl. 114 o pedido de remoção do perito nomeado, cumpra-se a 

decisão de fl. 109, intimando-se o "expert" para a realização da perícia já 

determinada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185811 Nr: 3393-57.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da certidão do 

Oficial de Justiça (fl. 171-v).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206758 Nr: 20356-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre os termos da certidão do 

Oficial de Justiça (fl. 63).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 206714 Nr: 20277-64.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATINIEL DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação, 

em quinze dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 205845 Nr: 19475-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGINA MARIA DE MELO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação, 

em quinze dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 229892 Nr: 18384-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE CARVALHO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra ente público.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, para impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

competente para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação, vistas à parte exequente para manifestação nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240072 Nr: 7903-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim de intimar a 

párte executada, acerca da penhora online realizada nos autos, através 

do sistema Bacenjud, bem como para querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172033 Nr: 13635-12.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDENE MARTA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163914 Nr: 1392-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRTON FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação, 

em quinze dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164474 Nr: 2392-71.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MARIA COSTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Haja vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação, 

em quinze dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 162375 Nr: 13712-55.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Cumpra-se a decisão de fl. 255, atentando-se quanto ao decidido no 

julgamento monocrático do agravo de instrumento interposto pela autora, 

que afastou o recolhimento dos honorários periciais (fls. 258/260).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160479 Nr: 10358-22.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra ente público.

Com o vigor da Lei 13.105/15, o Novo Código de Processo Civil, a 

pretensão executória tramitará sob a égide dos artigos 534 e ss.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da Fazenda 

Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, para impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

competente para que seja expedido o pagamento do valor indicado, nos 

termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação, vistas à parte exequente para manifestação nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 156054 Nr: 4662-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS, VANUSA 

ROSA CUNHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, 

não deu o regular andamento ao feito, determino nova intimação, pela via 

pessoal, para adequado impulsionamento dos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 155422 Nr: 4049-82.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE FREITAS MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Haja vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação, 

em quinze dias.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 154446 Nr: 3080-67.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DINALE FAVORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:6.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em regime de exceção.

Defiro o pedido retro, concedendo prazo suplementar de 10 (dez) dias 

para manifestação da parte autora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 149923 Nr: 9917-75.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H & A CIRURGIA PLASTICA E ENDOCRINOLOGIA 

MÉDICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos, em quinze dias.

Não havendo requerimentos, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151557 Nr: 133-40.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, J. ARCANJO 

RIBEIRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim de intimar a 

párte executada, acerca da penhora online realizada nos autos, através 

do sistema Bacenjud, bem como para querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152095 Nr: 705-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAMURA OKU & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, acerca da 

penhora online realizada nos autos, através do sistema Bacenjud, bem 

como para querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 146207 Nr: 5912-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. K. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 Vistos em regime de exceção.

Considerando que a executada restituiu a importância depositada às fls. 

133/134, afirmando pertencer à exequente, e que esta quedou-se inerte, 

apesar de intimada, determino o retorno dos autos ao arquivo, mediante as 

baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 141367 Nr: 696-68.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE SANCHES RODRIGUES, ROSANE 

DENISE POLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000145-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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GRAÇAS SOUTO VISTOS Devidamente intimado para emendar a inicial, 

juntando aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

conforme estabelece o art. 320, do Código de Processo Civil, inclusive sob 

pena de indeferimento da inicial, o autor não cumpriu a providência, 

segundo se infere da certidão (MOV 29947528) É o relatório. Decido. Não 

tendo a parte autora se manifestado nos autos, mesmo devidamente 

intimado, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a 

inicial e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Intime-se. Cumpra-se, arquivando-se apos a preclusão 

recursal quanto a parte autora. , 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255807 Nr: 21264-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA TESTE DOS SANTOS, LEONILDO LEANDRO DOS 

SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Suspendam-se os autos, consoante requerimento de fl. 142.

Decorrido o prazo, cumpra-se o item III da decisão de fl. 126.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315995 Nr: 15568-44.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACELIA SALES DOS ANJOS DURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS 

- OAB:26101/O

 Intimação do requerido, para querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco)dias, sobre os embargos de declaração de folhas 87/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50912 Nr: 1178-26.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, JOÃO AMPELIO 

BETTIO, ADELMA SCHMECHEL BETTIO, SIRLEI TEREZINHA SCHROPFER 

BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A, Rafael Lopes de Oliveira Casati - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO MALOTE DIGITAL DO CARTORIO DISTRIBUIDOR DE 

COMODORO, TENDO EM VISTA QUE A CARTA PRECATORIA FOI 

RECUSADA, POIS DEVERIA SER DISTRIBUIDA NO PJE, DEVENDO O 

ADVOGADO MANTER CONTATO COM O CARTORIO DISTRIBUIDOR DE 

COMODORO, PARA REGULARIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA REFERIDA 

CARTA PRECATORIA, INFORMANDO NOS AUTO0S, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62237 Nr: 3775-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE APARECIDA FRARE, JAIRO JOSE 

DOS SANTOS AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Título Extrajudicial nº 3775-31.2007 Cód. 62237

VISTOS ETC.

Em princípio, compete à parte o ônus de colher elementos sobre a situação 

patrimonial do executado, certo que a máquina judiciária não se encontra 

aparelhado para assumir, em termos amplos, essa função.

Porem, com a função de dar celeridade ao tramite processual, foi efetuada 

uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Receita 

Federal, para implantação do INFOJUD (Sistema de Informações ao 

Judiciário), este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento 

de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita 

Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios.

 Assim, compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se 

arrasta muitos 12 anos, sem que o exequente consiga receber o crédito 

que lhe é devido, sendo que foi procedido diversas tentativas nesse 

sentido, sem que nenhuma obtivesse êxito.

Deste modo, DETERMINO a realização de consulta das 02 (duas) ultimas 

declarações de renda da executada por meio do sistema INFOJUD, nos 

termos do art. 476, §1° da CNGC.

Intime-se à parte exequente quanto ao resultado da consulta, preservando 

o sigilo das informações econômico-financeiras das partes e 

certificando-se nos autos principais, conforme determinação do art. 477, 

da CNGC. No mesmo ato deverá ser a exequente intimada a se manifestar 

sobre o prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo de 06 (seis) meses após a ciência da parte exequente, 

proceda-se como determina o art.477, §2º, da CNGC.

Tangará da Serra, 06 de março de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 314960 Nr: 14671-16.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA VIEIRA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA, UNIC - 

UNIVERSIDADE CUIABA AFITS - FACULDADES INTEGRADA DE TANGARA 

DA SERRA - CAMPUS UNIDADE - TANGARA DA SERRA - VILA ALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, LUCIANA DA SILVA MENOLI - OAB:26849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:MT/3937, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:MT/18.985, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos.

Considerando a informação de descumprimento, intime-se a requerida 

para comprovar, no prazo de 5 dias, a matrícula do requerente e liberação 

do portal acadêmico para o semestre de 2020 ou justifique eventual 

pendência de fato superveniente que obste realização da rematrícula do 

autor visto que a liminar foi cumprida tendo o requerente frequentado o 

curso no ano de 2019, devendo informar ainda se foi deferida a 

renovação da contratação do FIES do auto para o ano de 2020.

Com a resposta, oportunize-se manifestação do autor e após, renove-se a 

conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298407 Nr: 23468-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, RAFAEL 
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CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008/A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO DA PÁRTE REQUERIDA AS 

FLS. 91-96, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334507 Nr: 2981-53.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA, LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI, 

JOSÉ CARLOS DI ANIBALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA, 

UNICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE MEDICOS E OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifestar-se, no prazo legal, sanando a irregularidade existente, 

conforme certidão que segue transcrita: Certifico, nos termos do 

CAPITULO 2 – SEÇÃO 3 – ITEM 2.3.1.1, DA CNGC, adiante transcrito, que 

a petição inicial veio desacompanhada das contra-fés, peças 

imprescindíveis para citação da parte requerida. “A petição inicial deverá 

estar acompanhada da guia de recolhimento, exceto nos casos de justiça 

gratuita e de isenção legal, bem como de cópias necessárias a 

intimação/citação da parte contrária, nos termos do artigo 5.º, inciso II, da 

Lei 7.603/2001.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 11448-02.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO FERREIRA FRANCO, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários, de folhas 462/465.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158029 Nr: 6625-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DE JESUS DAMASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, indicando-se 

bens penhoráveis no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176525 Nr: 18596-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160

 Intimaação do autor para informar nos autos quanto ao cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203412 Nr: 17434-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SERGIO MAIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Intimação do autor para efetuar o pagamento das custas referente à 

certidão de crédito, nos termos da decisão de folhas 213, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251390 Nr: 17828-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBEM STURM, R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 215/225.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245980 Nr: 13530-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO PEREIRA DIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, JOSE ALBERTO COUTO 

MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Intimação do requerido, para querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco)dias, sobre os embargos de declaração de folhas 184/188.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231326 Nr: 19986-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias ACERCA 

DA PROPROSTA DE HONORARIOS DO PERITO ACOSTADO AS FLS. 

352-360 , querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários. Se 

ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o 

perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, tornando os autos 

conclusos a seguir para arbitramento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231495 Nr: 20248-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BASSO, EDNA RENOSTRO BASSO, 

LUIZ BASSO, ADELIA LICHINSKI BASSO, FABIO DEL CANALE VIZENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AP. POZZA FAVARO 

- OAB:10.200-B/MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:26059/A, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 2869

 intime-se o exequente para colacionar aos autos planilha atualizada do 

débito, compensando-se os valores levantamentos.

Posteriormente, cumpra-se a integralidade das determinações de fl. 97, 

notadamente quanto à expedição do necessário para avaliação e atos 

expropriatórios dos bens penhorados.

Diante da existência de bens que garantem a execução, indefiro, por ora, 

os pedidos de fl. 166.

Sem prejuízo das deliberações supra, defiro o pedido para inclusão do 

nome do executado perante o cadastro de inadimplentes por meio do 

sistema conveniado SERASAJUD, conforme previsto no artigo 782, §3º, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265306 Nr: 28685-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE, IZAIAS 

CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CONSTATAÇÃO 

JUNTADOS AOS AUTOS AS FLS.1618/1624, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225172 Nr: 14399-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Oportunize-se nova indicação de bens pelo exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194675 Nr: 10614-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO 

DA AMAZONIA S/A - CAPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA OSIMAR DE MENEZES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO MEIRA ROESSING - 

OAB:12.719/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCELO PALMEIRA 

- OAB:18870/PA, WALBER TEIXEIRA - OAB:19528/PA

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 459/460.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201465 Nr: 15836-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Intimação executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 117/118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54209 Nr: 3822-39.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIO BRAZ BRUN, VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:5717/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA AVALIAÇÃO realizada pelo oficia de justiça ACOSTADA AS 

FLS.353/362, BEM COMO A AUTORA MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO 

DE COMPLEMENTAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ACOSTADO AS FLS.354 

VERSO, ABAIXO TRANSCRITO:certifico que em face das diligências 

realizadas inclusive na zona rural e imobiliárias e prefeitura solicito a 

intimação da parte autora para efetuar a complementação da diligência no 

valor de R$918,50(novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), que 

deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

Gisliane Pereira Alexandre para recebimento dos valores, tudo conforme 

provimento 7/2017-CGJ e portaria n.º 064/2016/DF. Dou fé. Tangará da 

Serra em 28 de Janeiro de 2020.Gisliane Pereira Alexandre-Oficial de 

Justiça Matricula 4146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 477-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA 

CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25306 Nr: 1344-29.2004.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR BARIVIERA, CLEONILCE CRISTOFOLI 

BARIVIERA, MARINO JOÃO ZIANI, IVETE TEREZINHA ZIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE CASETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT 4.816, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos,

Considerando-se que a parte autora pugnou pela suspensão do feito até a 

conclusão da pericia que pretende aproveitar nestes autos e que será 

produzida nos autos cod. 27347 e que o requerido também já havia 

pugnado pela suspenão da presente lide até o julgamento daquele feito e 

sendo certa a relevância da prova pericial indicada, ainda que tenha de 

ser renovada nestes autos, defiro a suspensão do presente feito ao 

menos até a manifestação de quaisquer das partes ou a conclusão da 

prova pericial determinada nos autos de fls. 27347, oportunidade onde 

deverão as partes ser intimadas para se manifestar sobre a pericia, 

produção de outras provas ou mesmo sobre interesse na realização de 

audiência de conciliação.

Assim agurade-sesuspenso como consignado acima.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 651-11.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA, VIRGINIA ETSUKO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CASETTA FERREIRA, ROBERTO 

CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA 

GAINO FERREIRA, JOAQUIM MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT, JOSEMAR 

CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, SILVIO HENRIQUE CORREA 

- OAB:9979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 =determinando que o autor promovesse a regularização da citação dos 

herdeiros do requerido que ainda não constituíram advogados nos autos, 

destacando-se Laura Cardozo Pinheiro que é identificada na certidão de 

óbito a fls.1110 como convivente de Joaquim Marques Ferreira.Outrossim, 

é certo que o dever do autor em promover a citação do espólio e na 

ausência deste dos herdeiros, está claramente identificada às fls. 1136 e 

fls. 1090, nos termo do artigo 313 § 2º., I do CPC.Assim, o que subsiste é 

a inércia do autor em regularizar o polo passivo, devendo o mesmo 

emendar seu pedido de habilitação incluindo todos os herdeiros não 

identificados.Por todo exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes 

embargos declaratórios.Sem prejuízo de tal deliberação e do dever do 

autor em promover a regularização do polo passivo, intimem-se os 

herdeiros que já constituíram patrono nos autos para que informem a 

qualificação e endereço de Laura Cardozo Pinheiro, presumindo-se do 

silêncio o desconhecimento do paradeiro desta pelos mesmos, devendo 

ainda regularizar a representação dos cônjuges dos herdeiros que já 

representa.Apresentada a emenda com a qualificação ou mesmo 

solicitação de diligências junto aos entes conveniados para a obtenção do 

endereço da herdeira não citada, promova-se as diligências/citação da 

mesma, para o prosseguimento do feito, permanecendo o autor inerte, 

conclusos para a extinção do feito..Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 9 de março de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8058 Nr: 507-47.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA RODRIGUES 

MACIEL - OAB:10.862-MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - 

OAB:20.647-MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO OFICIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS ACOSTADOS AS 

FLS. 1210/1213, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332175 Nr: 1503-10.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIDEONE LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligencia 

do oficial de justiça: Totalizando a complementar R$ 110,22 (Cento e dez 

reais, vinte e dois centavos). Que deverá ser depositada por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L I N K 

http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, Indicando o Oficial 

de Justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, para recebimento dos valores 

tudo conforme o que determina o Provimento 07/2017-CGJ/TJ/MT, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278690 Nr: 7994-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MATIAS FILHO SUPERMERCADO 

BOM LAR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

DEVOLUÇÃO DO AR REFERENTE A CARTA DE CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, ONDE O CORREIO DEVOLVEU A CORRESPONDENCIA COM A 

INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE”, devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder a citação, informando nos autos 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298020 Nr: 23211-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:310300/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:OAB/RS 

84.740

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre os documentos 

de folhas 429/443.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 312132 Nr: 12398-64.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, ESPOLIO DE JOSE 

EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO, JOSE ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIMAR ALVES, UNIFORT SEGURANÇA E 

VIGILANCIA PATRIMONIAL, ELIETE SOARES CASARIM, CESAR AUGUSTO 

MELO, AFG DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:OAB/MT 9779-0, BRUNO RODRIGUES DA CUNHA 

MESQUITA - OAB:306589 OAB/SP, CAROLINE ARAUJO FERNANDES - 

OAB:OAB/SP 340.546, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, 

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11.269, 

JULIERME ROMERO - OAB:6.240 oab/mt, OCTAVIANO BAZILIO 
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DUARTE FILHO - OAB:173.448-oab- SP, RAFAEL SHIGUEO IWAMOTO - 

OAB:OAB/SP 366.169, RODRIGO OLIVEIRA SPINELLI - 

OAB:24631-OAB/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:24296/Oab/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565/OAB/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978, 

RENATA BARCARO - OAB:OAB/MT 19.819, SÍLVIA SOARES FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.610, TERIANE CUNHA - OAB:19566/O 

OABMT

 Autos 312132

Vistos,

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por Cesar Augustos Melo 

e Eliete Soares Casarim, em face do despacho saneador, reputando que a 

mesma foi omissa e contraditória ao não reconhecer a conexão entre o 

presente feito e os autos cod. 142617, bem como omissa por não acolher 

os pontos controvertidos apresentados pelo embargante em sua 

totalidade.

Devidamente intimados os autores Rodrigo Cletti Deon e Jose´Armando 

Argenta apresentou manifestação defendendo a regularidade da decisão 

(fls. 1455)/1462 tendo se manifestado da mesma forma o Espólio de José 

Eustáquio de Almeida Melo

Por sua vez AFG Brasil/AS e Aurimar Alves apresentaram petição 

asseverando fatos novos obstativos ao cumprimento da liminar, 

destacando que a área em litigio é objeto de leilão extrajudicial, atinente a 

matricula 17026, promovida pela empresa Bunge Alimentos S/A.

Destacam que tais fatos seriam de conhecimento dos autores, destacam 

ainda que que tal foi deslocado para á área objeto do presente litigio e que 

existe um litigio entre Bunge Alimentos S/A e Jorge Kazuo Takahashi e 

Maria Aparecida Rodrigues Takahashi. (fls. 1466) e seguintes.

Pugnando pela suspensão imediata da liminar.

É o necessário. DECIDO.

Inicialmente, no que tange aos embargos de declaração, certifique-se, 

oportunamente, o cartório o decurso do prazo para manifestação das 

demais partes e então conclusos para análise.

No que tange ao pedido de suspensão do cumprimento da liminar 

pendentes nos autos, considerando-se que os fatos se referem a 

pretensão dominial envolvendo terceiros e que segundo o próprio 

peticionário, se refere a área deslocada que, segundo o 

georreferenciamento apresentada pelo peticionário, sequer se refere a 

área do litígio, apesar de ter sido disponibilizada em leilão com 

confrontações e mapa que se mostram similares a da área litigiosa nestes 

autos, não vislumbro legitimidade para os requeridos pugnarem a 

suspensão da liminar em razão de supostos direitos dominiais de 

terceiros.

Ademais a pretensão dos autores não se sustenta em direito dominial e 

não faz qualquer menção a matricula informada pela parte, o que por si só, 

torna irrelevante o leilão extrajudicial aventado pelas partes, ao menos 

para estes autos, observando-se os limites objetivos e subjetivos ora 

vigentes.

Contudo, considerando-se que o peticionário tornou evidente a existência 

de interesses de terceiros em eventualmente embargar o cumprimento da 

liminar, de rigor a intimação pessoal da Bunge Alimentos S/A e Jorge 

Kazuo Takahashi e Maria Aparecida Rodrigues Takahashi, do cumprimento 

da liminar deferida nestes autos, nos termos do artigo 675 parágrafo único 

do CPC, devendo a inicial ser instruída com cópia da inicial, decisão que 

deferiu a liminar e memorial descritivo apresentado pelo autor.

Certificado o decurso do prazo de manifestação de todos interessados, 

conclusos,

 Quanto aos documentos novos apresentados às fls. 1480 e seguintes, 

oportunize-se a manifestação das demais partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 9 de março de 2020

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 312995 Nr: 13045-59.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ GOULART - 

OAB:10269/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/Oab/mt

 Vistos,

Aguarde-se a citação pendente. Colhida a manifestação das partes que 

ainda não integraram a lide, certifique-se e então, oportunize-se a 

indicação dos pontos que reputam controvertidos bem como a indicação 

das provas que ainda pretendem produzir, manifestando-se inclusive 

quanto ao interesse do saneamento do feito em audiência para 

deliberação quanto a instrução conjunta destes autos e da ação em 

apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317863 Nr: 17106-60.2019.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA KARINA SOUZA DADALT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AYMORE CRÉDITO FINANCIMANETO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

DEVOLUÇÃO DO AR REFERENTE A CARTA DE CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA BANCO AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ONDE O CORREIO DEVOLVEU A CORRESPONDENCIA 

COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE”, devendo informar o endereço 

atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação, 

informando nos autos com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323875 Nr: 21716-71.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS REGINA ZIBETTI MAXIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILAINE CRISTINA RISSI - 

OAB:390.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 327469 Nr: 24393-74.2019.811.0055

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIRO NAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CASETTA FERREIRA, ROBERTO 

CASETTA FERREIRA, CLARICE CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA 

GAINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o procedimento de habilitação, nos termos do artigo 

689 do CPC deve ser processado nos próprios autos em que se dará a 

habilitação, determino o cancelamento da distribuição do incidente, dvendo 

a petição ser transladada e demais documentos ser transladada paro o 

feito principal, devendo a parte ser intimada para emendar o pedido de 
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habilitação atentando-se para os herdeiros que já possuem procurador 

constituído nos autos, bem como aquela identificada na certidão de óbito, 

que ainda não possui advogado constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE 

CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA 

PACIFICO - OAB:389737, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 

286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 para além da análise contábil realizada a contento pelo perito.Homologoa 

pericia devidamente complementada e determino o levantgamento de 

ventuais honorários pendentes.Outrossim, no que tange a prova oral, 

primeiramente patente a carência superveniente dos embargos de 

declaração visto que os requeridos já se manifestaram contrariamente ao 

aproveitamento dos depoimentos produzidos em substituição a produção 

de prova oral nestes autos, o que reputo suficiente para reputar 

necessária a produção dos mesmos em audiência, visto que entendimento 

contrário implicaria em clara violaçaõ ao direito ao amplo contraditório, 

visto que obstaria ao embargante questionar as testemunhas cujo 

depoimento o reqeurido reputa relevante, ou seja, tornaria a prova 

unilateral.Assim, considerando-se que a solução da lide passa pela 

análise de eventuais fraudes, aplicação da teoria da aparência e pitras 

questões que permitem ampla dilação probatória, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de julho de 2020, às 

14:00.Considerando-se a complexiadade do feito, consigno o prazo de 30 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, substituindo ou 

consolidando os que já foram apresentados ao longo do processo. 

Determino ainda a intimação pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal. Por fim, fica desde já deferida a expedição de Cartas 

Precatórias para colheita de depoimentos pessoais e oitivas de 

testemunhas residentes em outras comarcas, sem prejuízo de eventual 

comparecimento neste Juízo, o que deverá ser informado pela parte 

interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, FLAVIO DE 

CARVALHO DIAS, GABRIEL DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - 

OAB:389.737/SP, PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA 

PACIFICO - OAB:389737, RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 

286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, MARCIO VIEIRA 

SOUTO COSTA FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 Autos ....Considerando-se que a análise da imputação de pagamento das 

transferências identificadas e realizadas por terceiros é de fato objeto do 

julgamento e que levará em consideração outros elementos probatórios 

para além da análise contábil realizada a contento pelo perito.Homologo a 

pericia devidamente complementada e determino o levantamento de 

eventuais honorários pendentes.Outrossim, no que tange a prova oral, 

primeiramente patente a carência superveniente dos embargos de 

declaração visto que os requeridos já se manifestaram contrariamente ao 

aproveitamento dos depoimentos produzidos em substituição a produção 

de prova oral nestes autos, o que reputo suficiente para reputar 

necessária a produção dos mesmos em audiência, visto que entendimento 

contrário implicaria em clara violação ao direito ao amplo contraditório, 

visto que obstaria ao embargante questionar as testemunhas cujo 

depoimento o requerido reputa relevante, ou seja, tornaria a prova 

unilateral.Assim, considerando-se que a solução da lide passa pela 

análise de eventuais fraudes, aplicação da teoria da aparência e outras 

questões que permitem ampla dilação probatória, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de julho de 2020, às 

14:00.Considerando-se a complexidade do feito, consigno o prazo de 30 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, substituindo ou 

consolidando os que já foram apresentados ao longo do processo. 

Determino ainda a intimação pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal. Por fim, fica desde já deferida a expedição de Cartas 

Precatórias para colheita de depoimentos pessoais e oitivas de 

testemunhas residentes em outras comarcas, sem prejuízo de eventual 

comparecimento neste Juízo, o que deverá ser informado pela parte 

interessada.Intimem-se. Cumpra-seTangará da Serra, 10 de março de 

2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 322918 Nr: 21027-27.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (..). Dessa forma, verificando-se que inexiste circunstância judicial 

desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 

(cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa 

ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos 

fatos.Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária 

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 

estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário 

mínimo vigente, à época dos fatos.Na terceira fase da dosimetria não 

incidem causas de aumento e diminuição, fixando a pena definitiva de 

SÉRGIO JÚNIOR DA SILVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um 

trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.Para a fixação do 

número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 

59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o 

valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do 

explicitado no art. 60, todos do Código Penal.Rememore-se que a causa de 

diminuição de pena prevista pelo §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi 

afastada em razão da quantidade expressiva de drogas apreendida e a 

ausência do preenchimento cumulativos dos requisitos da primariedade e 

dos bons antecedentes, bem como da não dedicação as atividades 

criminosas e a integração a organização criminosa [INFO 596, STJ].Em 

vista do disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar 

o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em 

REGIME SEMIABERTO, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254749 Nr: 20454-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBP, VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 O ilustre representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

em face do réu, a qual foi devidamente recebida.

Uma vez citado a ré apresentou resposta à acusação não alegando 

qualquer matéria que rechaçasse o recebimento da peça persecutória.
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Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

 Tendo em vista a manifestação da defesa do acusado, não arguindo 

nenhuma matéria adstrita ao recebimento da peça persecutória, não há se 

falar na incidência do art. 397 do CPP, porquanto o caso vertente não 

configura nenhuma das hipóteses ilustradas nos incisos da norma em tela, 

razão pela qual o feito deve continuar sua marcha com sua consequente 

instrução.

 Isso posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e designo 

(art. 399 do CPP) audiência de instrução para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia ___/___/2020, às ___h___min.

Intime-se/requisite-se a denunciada, requisitando igualmente às 

testemunhas que exerçam função pública para a audiência.

 Notifiquem-se as demais testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos 

arts. 218, 219 e 453 do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo (art. 222 do 

CPP) o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, não implicando a sua 

expedição na suspensão do feito (§§ 1º e 2º do art. 222 do CPP), devendo 

esta ir devidamente acompanhada, no que couber, das peças elencadas 

na CNGC.

Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, parte final, do 

CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que preconiza o art. 

370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

Tangará da Serra – MT, 04 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 277253 Nr: 6774-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 Código nº 277253..De modo geral, portanto, é possível inferir da denúncia, 

além da identificação do denunciado, a descrição dos crimes a ele 

imputado e as circunstâncias fáticas (art. 147, caput e art. 150, §1º, todos 

do CP)À vista do exposto, repele-se a preambular suscitada.Isso posto, 

mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e designo (art. 399 do 

CPP) audiência de instrução para a data mais próxima disponível em pauta, 

qual seja, dia 24/03/2020, às 16h30min.Intime-se/requisite-se a 

denunciada, requisitando igualmente às testemunhas que exerçam função 

pública para a audiência. Notifiquem-se as demais testemunhas, 

cientificando-as do conteúdo dos arts. 218, 219 e 453 do CPP. Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo (art. 222 do CPP) o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, não implicando a sua 

expedição na suspensão do feito (§§ 1º e 2º do art. 222 do CPP), devendo 

esta ir devidamente acompanhada, no que couber, das peças elencadas 

na CNGC.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, 

parte final, do CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que 

preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA.Tangará da Serra – MT, 04 de março de 2020Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 269064 Nr: 81-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON APARECIDO DA SILVA, VAGNER 

ASSIS DA SILVA, MARCIO LEANDRO DRUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Código nº: 269064

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, traz a qualificação dos acusados, a classificação 

dos crimes e o rol de testemunhas.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente, ao menos em tese, nos crimes tipificados na denúncia.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às_13h30min.

 Citem-se os acusados e intimem-se seus Defensores, o ilustre 

representante do Ministério Público e as testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa (fl. 121).

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322918 Nr: 21027-27.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO JÚNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Intimação do patrono do réu para interposição de recurso de apelação, no 

prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277255 Nr: 6778-08.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT

 IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a defesa constituída do 

réu acerca da audiência de instrução designada para o dia 24/03/2020, às 

16h00.

Danielle Prudente de Mello Cozin

Analista Judiciária

Mat. 7472

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277256 Nr: 6780-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a defesa constituída do 

réu acerca da audiência de instrução designada para o dia 24/03/2020, às 

15h.

Danielle Prudente de Mello Cozin

Analista Judiciária

Mat. 7472

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300917 Nr: 2020-49.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JARDIM VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a defesa constituída do 

réu acerca da audiência de instrução designada para o dia 24/03/2020, 

ÀS 10H00.

Danielle Prudente de Mello Cozin
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Analista Judiciária

Mat. 7472

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294695 Nr: 20740-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a defesa constituída do 

réu acerca da audiência de instrução designada para o dia 24/03/2020, às 

15h30.

Danielle Prudente de Mello Cozin

Analista Judiciária

Mat. 7472

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 294695 Nr: 20740-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 Código nº 294695

O ilustre representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

em desfavor de Edson de Andrade Francisco, a qual foi devidamente 

recebida.

Uma vez citado a ré apresentou resposta à acusação, aventando 

preliminar de ausência de justa causa para a propositpura da ação penal

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Decido.

O réu postulou pela sua absolvição sumária, uma vez que ele e a vítima se 

reconciliaram. Nada obstante, sabe-se que a reconciliação entre as partes 

não descaracteriza o tipo penal e não interfere na atuação do Ministério 

Público para representar o acusado criminalmente, notadamente por se 

tratar de ilícito de ação penal pública incondicionada. (N.U 

0008171-43.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO 

DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, 

Publicado no DJE 04/02/2020).

À vista do exposto, repele-se a preambular suscitada.

Isso posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória e designo 

(art. 399 do CPP) audiência de instrução para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia ___/___/____, às ___h___min.

Intime-se/requisite-se a denunciada, requisitando igualmente às 

testemunhas que exerçam função pública para a audiência.

 Notifiquem-se as demais testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos 

arts. 218, 219 e 453 do CPP.

 Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo (art. 222 do 

CPP) o prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, não implicando a sua 

expedição na suspensão do feito (§§ 1º e 2º do art. 222 do CPP), devendo 

esta ir devidamente acompanhada, no que couber, das peças elencadas 

na CNGC.

Intime-se o MP e a defesa, inclusive da expedição (art. 222, parte final, do 

CPP) da carta, se necessário, atentando-se para o que preconiza o art. 

370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do CPP.

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

Tangará da Serra – MT, 04 de março de 2020

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282859 Nr: 11409-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SILVA DAS DORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar o 

advogado do réu acerca da audiência designada para o dia 18/03/2020, 

às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282861 Nr: 11413-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 18/03/2020, 

às 17:30 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282885 Nr: 11454-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERLON DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 25174, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 20/03/2020, 

às 17:30 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291330 Nr: 18080-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:3.659-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 18/03/2020, 

às 16:00 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223510 Nr: 12855-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, Hugnei Santos Moraes - OAB:18732-E

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 18/03/2020, 

às 17:00 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276110 Nr: 5777-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, 

JOSE CARLOS ANDRADE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT, WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18.570-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar os 

advogados dos réus acerca da audiência de instrução designada para o 

dia 18 de março de 2020, às 15horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 264031 Nr: 27695-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 18/03/2020, 

às 16:30 horas

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250185 Nr: 16743-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LG, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL, LCDA, GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 Impulsiono os autos com vista ao Assistente de Acusação para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250193 Nr: 16759-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21128B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 20/03/2020, 

às 17:00 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250214 Nr: 16801-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

TIAGO DE MATOS SANTOS - OAB:26651/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 20/03/2020, 

às 16:30 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246573 Nr: 14030-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA MANUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 20/03/2020, 

às 13:00 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269241 Nr: 242-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:MT/12756

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 20/03/2020, 

às 16:00 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224509 Nr: 13795-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO MARTINES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, 

RENATA M. DE A. V NETO DEBESA - OAB:11674/B, TIAGO DE MATOS 

SANTOS - OAB:26651/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

advogada do réu acerca da audiência designada para o dia 20/03/2020, 

às 10:30 horas

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277562 Nr: 7057-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEAN SILVA SANTOS, Cpf: 

04711929100, Rg: 1420481518, Filiação: Jesuina Brigida da Silva e Nivaldo 

Ramos dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) No dia 09 de março de 2018, por volta das 

22h44min, em sua residência localizada nas proximidades do Terminal 

Rodoviário, em cima da Tabacaria, nesta cidade e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, o denunciado GEAN SILVA SANTOS com consciência e 

vontade, perturbou o sossego das pessoas que residem próximo ao local, 

abusando de instrumento sonoro. (...) Diante do exposto, o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEAN SILVA SANTOS, como 

incurso nas disposições do artigo 42, inciso III, da Lei de Contravenções 

Penais, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada 

e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar e se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo a final ser condenado". Rol de testemunhas: 01 - José 

Wandenberg Gomes Pereira; 02 - Diorgenes Urbano Borges da Silva.

Despacho: Autos nº: 7057-91.2018.811.0055.Código Apolo nº: 

277562.Vistos etc.1)RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em 

Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do Código de 

Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, configura crime, 

cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados pelos 

documentos carreados nos autos de inquérito policial em anexo. Portanto, 

COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos Institutos de Identificação nos termos 

do art. 965, III, art. 966 e 1.373, inciso II e III, todos da CNGC/MT.2)Ademais, 

considerando que o réu não foi encontrado no endereço declinado nos 

autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de 

Processo Penal, CITE-SE o acusado Gean Silva Santos pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.2.1)Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH 

(Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo 
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de cinco (05) dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado 

em alguma unidade prisional do Estado de Mato Grosso.2.2)Em caso de 

transcurso do prazo consignado no item “2” sem a apresentação de 

resposta, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar.3)COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de 

praxe, nos termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 12 de agosto de 2019.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielle Prudente de 

Melo, digitei.

Tangará da Serra, 09 de março de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-91.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDA RODRIGUES CHAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/08/2020, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002650-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SATTLER GHISI ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. DE SA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

EDILTON REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para que dentro do prazo legal 

apresente a memória de cálculo, para que se possa dar cumprimento à 

determinação contida no r.despacho ID 24509119.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000681-04.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SIMONI MARIA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA ANGELICA NUCCI 

BELOTE POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS SECUNDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000682-86.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:WILLIAM DOS 

SANTOS SECUNDINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE 

PERES LESSI, ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE POLO 

PASSIVO: MOVEIS ROMERA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/09/2020 Hora: 16:15 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 10 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS MARINHO MARTINS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO REQUERENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 

11/02/2020 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ 

DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE GAVIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MORIMOTO (REQUERENTE)

JANETE NUNES SALES MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO OAB - 

MT23852/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/MT 

26.103-A para regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados. INTIMO – O também da 

sentença proferida por este Juízo e juntada aos autos no id 24380248, 

ressaltando que o prazo para interposição de Recurso é de 10 dias após 

a publicação desta intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012439-94.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATREZIO RICARDY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GABRIELA KNOPF DOS SANTOS SILVA OAB - MT0020648A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

DELVAIR PINTO MAGALHAES OAB - MT16223-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-26.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RABER & FRAGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - MT9025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN LISBOA BAUMEISTER (EXECUTADO)

MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA. (EXECUTADO)

RODRIGO FERREIRA LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL OLIVEIRA MATOS OAB - SP315236 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISKIMPORTS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NACIONAIS 

E IMPORTADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

ELI ABDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002370-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISKIMPORTS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS NACIONAIS 

E IMPORTADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

ELI ABDON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BLANK PEREIRA OAB - PR46395 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002640-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FRANCINE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT22510/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE NAYARA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 29/01/2020, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE NAYARA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 10/02/2020, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ANGELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/08/2019, às 08h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ANGELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para que anexe aos autos documentos idôneos que 

demonstrem a efetiva conclusão do curso de Direito, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA & RIGOL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 
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opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 08 de novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010794-39.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LARA TAVARES NEIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH MONALISA DA SILVA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

NILDO LIMA QUEIROZ - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT13393-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração apresentados por 

NILDO LIMA QUEIROZ - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.761.499/0001-07 

(REQUERIDO). INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BARROS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT8852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/07/2019, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BARROS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT8852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TABORDA DE AVILA (REQUERENTE)

NOEL DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANCAR CENTRO OESTE ESTACIONAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O 

(ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS PEREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000702-77.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SERGIO LUIS 

PEREIRA DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA 

AZAMBUJA POLO PASSIVO: ESTADO MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 02/07/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA OAB - MS14607 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NATALINO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Notificado para manifestação sobre o pedido de tutela de urgência, 

o reclamado anexa documentos e argumenta que já ocorreu o 

cancelamento da CDA emitida em nome do reclamante. Assim, intime-se o 

reclamante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a petição e 

documentos juntados no ID 30032023 e seguintes. Após, conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001158-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONEIA REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração, INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das Executadas: Após, intimem-se as executadas para, no 

prazo de 10 dias, manifestar em relação ao remanescente que ficará 

vinculado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERMINO DOMINGUES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 19/09/2019, às 09H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001963-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARIA BERTINI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001265-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PINHEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

MAURO PINHEIRO DOS REIS 89007450182 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL ITATIAIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a intempestividade da Contestação apresentada. INTIMO a Parte 
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Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000711-39.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANGELA RAMOS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMILTON ALVES DE 

SOUZA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 03/08/2020 

Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 10 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000051-45.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VITOR CARVALHO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BENTO GARCIA GUEDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Exceção de Pré Executidade. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002872-56.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 20/07/2020 16:00MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

HEBER MARIANO GONCALVES OAB - MT22186/O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA SAWARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo, com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 

2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos, devendo a Secretaria Judicial se atentar as balizas da sentença de 

embargos a execução do ID 29042526. Deverá a Sra. Gestora 

certificar-se se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se 

for o caso, para levantamento de valores. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000622-16.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RCM DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS PECAS E SERVICOS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MATIAS DA COSTA OAB - GO41225 (ADVOGADO(A))

KAMYLLA AMARAL TAVARES OAB - GO38313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE APARECIDA SILVA LOBO 00972870164 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se a devedora executada por correspondência (art. 247 c.c. art. 

249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, a devedora e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 09 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-46.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER GILSON KLUSKOVSKI (EXECUTADO)

JOSEFINA ALVES DE JESUS KLUSKOVKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Citem-se e 

intimem-se os devedores executados por correspondência (art. 247 c.c. 

art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o 

pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado 

para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000621-31.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CARGNIN QUATRIN OAB - MT22284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON JOHN MOURA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite-se e 

intime-se o devedor executado por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 

do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento 

no prazo acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o 

Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado 

e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 
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valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

10 de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISIOMASTER EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para informar o novo endereço da Parte 

Executada ou requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1002191-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMINIO TANGARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANTOS SIRINO SOARES (EXCIPIENTE)

ARNOBIO SOARES PINTO (EXCIPIENTE)

 

INTIMO a Parte Reclamante para informar o novo endereço da Parte 

Reclamada ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002381-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO BENEDETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES E AFFONSO (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001309-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISANDRO ZAQUIEL (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para informar o novo endereço da Parte 

Executada ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALESSANDRO COURA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para informar o novo endereço da Parte 

Executada ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000603-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANIR ANGELICO ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010401-75.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO DE JESUS DAMASIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para se manifestar a respeito da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. ALEGRINI VEICULOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça ou requerer o que entender de direito, no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MENDES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Manoel Vicente da Silva (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 
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provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. A reclamante anexou à 

inicial documentos (ID 29047478) que demonstram com segurança que o 

veículo objeto da petição inicial foi vendido ao primeiro reclamado ainda no 

ano de 2017. Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, 

competia ao novo proprietário, no caso a reclamado, tomar as 

providências necessárias para a efetivação da transferência junto ao 

órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os 

documentos atrelados à inicial indicam, a reclamada assim não procedeu, 

alegando o autor que estaria recebendo as cobranças em seu endereço, 

decorrentes do veículo em debate, posteriores à alienação. Não se olvida 

o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de que também é ônus do 

alienante a comunicação da transferência ao DETRAN, sob pena de 

responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da 

comunicação. No entanto, a jurisprudência vem mitigando o texto frio da 

lei, quando há evidências de que tenha efetivamente ocorrido a 

transferência física do bem a terceiro. Esse entendimento já está, 

inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0491723) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 

283/STF. MULTA. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS A DATA DA 

ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara 

o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 

2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO 

CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA 

CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No caso dos autos, 

em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que efetivamente houve 

a transferência do bem à reclamada por ocasião da operação mencionada 

no documento do ID 29047478. Dessa forma, o mesmo entendimento 

externado pelos Tribunais Superiores há que ser aplicado à situação em 

comento, sendo patente o dever da reclamada em promover a 

transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se pronunciou a 

jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DE 

MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). 

Consequentemente à demonstração segura da transferência de 

propriedade do veículo, não há outra conclusão possível, senão a de que 

a reclamante não é mais contribuinte dos débitos que recaem sobre o 

veículo. Tendo sido objeto de alienação, não mais estando o bem no 

acervo patrimonial da reclamante, não há, efetivamente, como considerar 

a ocorrência do fato gerador. Necessário salientar que o C. Superior 

Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que o 

proprietário anterior não é responsável solidário pelos tributos incidentes 

sobre o bem anteriores à alienação. Súmula nº 585 do STJ: A 

responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do 

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o 

veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 

Nesse sentido, evidente que apenas adquirente do bem é o responsável 
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pelos tributos desde a aquisição. O perigo da demora evidencia-se pelo 

fato de que a negativação do nome do reclamante poderá gerar abalo de 

crédito. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Por 

fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade das medidas ora 

determinadas, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, sem qualquer prejuízo aos reclamados. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar 

que o reclamado Estado de Mato Grosso se abstenha de promover 

cobranças de todo e qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou 

penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, cujo fato 

gerador tenha ocorrido após a ocorrência da transmissão da propriedade 

à primeira reclamada (dia 10/04/2017), vencidos ou vincendos, 

especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda. 

Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS SECUNDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1000682-86.2020.8.11.0055 VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade 

de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na demonstração 

segura do adimplemento do débito em questão, sendo, a princípio, indevida 

a inserção e permanência do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. O documento do ID 30071077 demonstra que efetivamente 

ocorreu o pagamento do débito que ensejou a inscrição noticiada no 

documento do ID 30071078. Referidos documentos demonstram, inclusive, 

que a inscrição ocorreu em data bem posterior ao pagamento. A se 

considerar adimplida a obrigação, evidentemente foi indevida a inscrição. 

Portanto, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa cognição, 

que efetivamente houve o adimplemento da obrigação, inclusive antes da 

inscrição, não podendo, por qualquer ângulo, ser considerada legítima a 

manutenção do nome do reclamante nos serviços de proteção ao crédito. 

O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos 

órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na 

maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais 

prudente deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, 

se efetivamente o débito for desconstituído na sentença, a parte 

reclamante terá suportado um prejuízo de grande monta; por outro lado, 

porém, se o pedido for julgado improcedente, a inscrição depreciativa 

voltará a surtir efeitos normalmente sem que isso implique em significativo 

prejuízo à empresa reclamada. Nesse passo, verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º). Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 

reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra, 10 de março de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 
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em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. A reclamante anexou à 

inicial documentos que demonstram com segurança que o veículo objeto 

da petição inicial foi vendido em 03/03/2000. Em decorrência disso, nos 

termos do art. 123, § 1º, do CTB, competia ao novo proprietário, tomar as 

providências necessárias para a efetivação da transferência junto ao 

órgão de trânsito (DETRAN) no prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os 

documentos atrelados à inicial indicam, a nova compradora do veículo 

assim não procedeu, tanto que a reclamante teve seu nome protestado 

por débitos decorrentes do veículo em debate (Id 28844611) posteriores à 

alienação. Não se olvida o que estabelece o art. 134 do CTB, no sentido de 

que também é ônus do alienante a comunicação da transferência ao 

DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades 

impostas até a data da comunicação. No entanto, a jurisprudência vem 

mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de que tenha 

efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro. Esse 

entendimento já está, inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal de 

Justiça: STJ-0491723) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. 

SÚMULA 283/STF. MULTA. INFRAÇÃO OCORRIDA APÓS A DATA DA 

ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara 

o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF. 

2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não diverge do 

posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento assevera 

que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a 

responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a 

alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor 

Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 448.058/RS 

(2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 16.10.2014, 

unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) ADMINISTRATIVO E PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO 

CTB. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA 

CF/88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Comprovada a 

transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do 

antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, 

mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não implica em declaração de 

inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, tampouco o afastamento 

desse, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional 

aplicável à espécie, razão pela qual não há se falar em violação à cláusula 

de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF e muito menos à Súmula 

Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO 

GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo Regimental do DETRAN/RS 

desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No caso dos autos, 

em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que efetivamente houve 

a transferência do bem à terceiro por ocasião da operação mencionada no 

documento do ID 28844607. Dessa forma, o mesmo entendimento 

externado pelos Tribunais Superiores há que ser aplicado à situação em 

comento, sendo patente o dever do comprador em promover a 

transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se pronunciou a 

jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DE 

MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). 

Consequentemente à demonstração segura da transferência de 

propriedade do veículo, não há outra conclusão possível, senão a de que 

a reclamante não é mais contribuinte do imposto que recai sobre o veículo. 

O entendimento nem pode ser diverso, tendo em vista que o fato gerador 

do tributo em questão (IPVA) decorre da propriedade do veículo. Tendo 

sido objeto de alienação, não mais estando o bem no acervo patrimonial da 

reclamante, não há, efetivamente, como considerar a ocorrência do fato 

gerador. Necessário salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça já 

sedimentou o entendimento no sentido de que o proprietário anterior não é 

responsável solidário pelos tributos incidentes sobre o bem anteriores à 
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alienação. Súmula nº 585 do STJ: A responsabilidade solidária do 

ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se 

refere ao período posterior à sua alienação. Nesse sentido, evidente que 

apenas adquirente do bem é o responsável pelos tributos desde a 

aquisição. O perigo da demora evidencia-se pelo fato de que a 

manutenção do protesto gera abalo de crédito, aliado ao fato que o 

reclamado poderá lançar novos débitos referentes ao veículo em 

discussão. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade das medidas ora 

determinadas, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, sem qualquer prejuízo aos reclamados. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar a 

suspensão da cobrança e exigibilidade de todo e qualquer tributo, taxa 

(administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito 

na petição inicial, cujo fato gerador tenha ocorrido após a ocorrência da 

transmissão da propriedade à primeira reclamada (dia 03/03/2000), 

vencidos ou vincendos, bem como para determinar o cancelamento dos 

protestos descritos na inicial e a consequente exclusão do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com 

relação aos débitos objeto da presente demanda. Expeça-se mandado ao 

cartório de protestos, para baixa. Não obstante se trate, claramente, de 

inscrição decorrente do protesto, cuja exclusão será consequência direta 

do cancelamento daquele, determino também a expedição de ofício aos 

órgãos de proteção ao crédito para exclusão do nome do reclamante de 

seu cadastro. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a 

Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 10 de março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001494-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 242777143 e 22551870). 

Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de Março de 2020. LIVRADA GAETE Matricula nº 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-83.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 
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pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 29520653). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006649-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE). Ademais, consigna-se que o 

presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID nº 29748690). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Março de 2020. LIVRADA A. GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR MARCOS LIMA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 22 de Janeiro de 2020, às 13h15m (cf. ID 

n.28237607). Cumpre salientar, o enunciado 5 Fonaje estabelece que a 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado seu recebedor. Depreende-se 

dos autos que a pessoa que recebeu o mandado de citação trata-se da 

Sra. Maria genitora da parte requerida (cf. ID nº 26967222). Nesse 

sentido, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL – REVELIA– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – 

MANDADO ENCAMINHADO POR CORREIO AO ENDEREÇO DE DOMICÍLIO 

DA DEMANDADA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO DEVIDAMENTE 

IDENTIFICADO –APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 5 DO FONAJE– VALIDADE 

DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 

8010531-66.2014.8.11.0024, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2019, Publicado 

no DJE 27/02/2019). Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte 

ré. A revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a 
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presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, 

presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica 

em procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a parte ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora no valor de R$ 

166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos)[5], 

uma vez que a parte ré adquiriu produtos, porém, inadimplido sua 

obrigação de pagamento. Por tal razão, requer a parte autora que seja 

julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a parte ré 

ao pagamento da quantia acima citada devidamente corrigida 

monetariamente e com incidência de juros. Com efeito, a presunção de 

veracidade decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, 

somada aos documentos constantes dos autos, implica na procedência 

parcial do pedido, pelo que é a parte autora credora da quantia citada, 

impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de enriquecimento sem 

causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE 

O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALEMTE PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial para condenar a requerida no pagamento de R$ 166,49 

(cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), que deverá 

ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma 

simples a partir do vencimento de cada obrigação e correção monetária 

pelo INPC a incidir da data do vencimento de cada obrigação. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de Março de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de Março 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Montante não 

atualizado e sem incidência de juros legais, de acordo com os documentos 

juntados com a petição inicial.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001045-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR DE ALMEIDA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 2. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 3. Em síntese, o exequente foi intimado para apresentar 

manifestação no presente processo no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (cf. ID n 25325230). Neste 

contexto, houve intimação do exequente, entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 29260446). Portanto, à espécie 

se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 4. Ante o 

exposto, julgo extinto o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de Março de 2020. LIVRADA GAETE 

Juíza Leiga Matrícula n. 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de Março de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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Processo Número: 1001584-10.2018.8.11.0055
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001584-10.2018.8.11.0055 Reclamante: SANDRA CRISTINA DE MELO 

Reclamada: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares, passo à 

análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que a contratou 
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seguro de veículo com a Reclamada, conforme apólice 120063345531-1, 

com vigência de 20/01/2018 a 20/01/2019, sofrendo colisão no veículo em 

24/03/2018, encaminhando para reparos na oficina Davi Autocenter 

Funilaria e Pintura Ltda, com prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

conclusão do serviço. Relata que ao solicitar carro reserva houve 

negativa da Reclamada, e, após reclamação via PROCON o veículo foi 

liberado, no entanto, não usufruiu, pelo que quando da liberação em 

26/04/2018 o veículo já havia sido consertado, pugnando pela indenização 

por danos morais. A Reclamada afirma que a Reclamante reparou o 

veículo em oficina de sua livre escolha, sendo que para obter veículo 

reserva é necessário que os reparos sejam realizados por oficina 

referenciada da Cia Seguradora, conforme previsto na apólice e nas 

condições gerais que a acompanham. A presente lide deve ser solvida 

com base na legislação vigente, anotando-se que a atividade securitária 

está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, em face do que 

dispõe o artigo 3º, § 2º: “Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista.” (grifei). Essa é a lição de Cláudia Lima 

Marques, in Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 2ª edição, 

Editora Revista dos Tribunais: Resumindo, em todos estes contratos de 

seguro podemos identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o 

consumidor. Note-se que o destinatário do prêmio pode ser o contratante 

com a empresa seguradora (estipulante) ou terceira pessoa, que 

participará como beneficiária do seguro. Nos dois casos, há um 

destinatário final do serviço prestado pela empresa seguradora. Como 

vimos, mesmo no caso do seguro-saúde, em que o serviço é prestado por 

especialistas contratados pela empresa (auxiliar na execução do serviço 

ou preposto), há a presença do ‘consumidor’ ou alguém a ele equiparado, 

como dispõe o art. 2º e seu parágrafo único. Portanto, os contratos de 

seguro estão submetidos ao Código de Proteção do Consumidor, devendo 

suas cláusulas estarem de acordo com tal diploma legal, devendo ser 

respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratuais, 

especialmente a respeito do conhecimento ao consumidor do conteúdo do 

contrato, a fim coibir desequilíbrios entre as partes, principalmente em 

razão da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. O 

Código Civil, ao regular, de modo geral, o contrato de seguro, prevê, em 

seu art. 757, que: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Na 

lição de Sergio Cavalieri Filho, o contrato de seguro é aquele: Pelo qual o 

segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o 

segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista 

no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. 

(Programa de Responsabilidade Civil, 3ªedição, Malheiros Editores, p.364). 

O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o 

evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do 

segurador. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, 

caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelo 

segurado ao garantidor do risco pactuado, cuja contraprestação daquele 

é o pagamento do seguro. Desse modo, o segurador só poderá se 

exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do 

segurado, ou se houver agravamento do risco, ante o desequilíbrio da 

relação contratual, tendo em vista que aquele receberá um prêmio inferior 

ao risco garantido, em desconformidade com o avençado. Ocorre que era 

dever da demandada, em observância ao artigo 6º, inc. III, do CDC, prestar 

todas as informações à autora pertinentes à disponibilização do carro 

reserva, especialmente o fato de que, conforme alegado em contestação, 

os reparos deveriam ser realizados em oficina referenciada no caso de 

sinistro, para não arcar com custos de aluguel de veículo. Contudo, 

denota-se que a seguradora ré não comprovou a ciência inequívoca do 

consumidor a respeito de tal circunstância ao contratar o seguro. Apenas 

após a ocorrência de sinistro lhe foi imposta essa condição como requisito 

para ter disponibilizado um veículo reserva, o que pode ser observado 

quando da resposta via PROCON, na qual consta, in verbis: “Em análise ao 

ocorrido foi apurado que o atendimento realizado não observou os 

padrões exigidos pela Seguradora, o que prejudicou a qualidade do 

serviço fornecido. (...) Devido ao ocorrido, solicitamos a liberação do carro 

reserva Plus 07 dias (754) em sistema, uma vez que a atendente que 

registrou o aviso de sinistro não informou a perda do carro reserva devido 

o segurado ter escolhido uma oficina não referenciada para reparar o 

veículo (...)”. Denota-se que o carro reserva somente foi liberado após 

constatação de falha na prestação de informação, conforme reconhecido 

pela Reclamada, o que não teve efetivo algum, pelo que o veículo da 

Reclamante já havia sido reparado. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TELAS 

UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PELA RÉ, ÔNUS SEU 

DIANTE DAS REGRAS DO CDC E INÍCIO DE PROVA PELA AUTORA. 

DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA DA CONTRATAÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. CALL CENTER INEFICIENTE. A AUTORA COMPROVA TER 

PROCURADO O PROCON PARA TENTAR RESOLVER O IMPASSE. DANO 

MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MEDIANTE CÁLCULO NA FASE DO 

ART. 475-B DO CPC . PRECEDENTES. O RECORRENTE ALEGA EM SEDE 

DE RECURSO A IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO NO 

VALOR ESTABELECIDO PELA R. SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. 

DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 

3.000,00 VALOR RAZOÁVEL, NÃO AVILTANTE, TAMPOUCO IRRISÓRIO. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 , LJE ). 

AUTORIZAÇÃO LEGAL E POR REITERADO ENTENDIMENTO DO STF. 

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - Decreto Judicial nº 103-DM - 

0011029-60.2014.8.16.0026/0 - Campo Largo - Rel.: Daniel Tempski 

Ferreira da Costa - - J. 21.08.2015)”. Assim, resta evidente que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja 

por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova por 

se tratar de relação de consumo, conforme disposto no art. 6º, VIII do 

CDC. E, restando comprovada a falha na prestação do serviço por parte 

da Reclamada, deve a ré reparar os danos à autora, pois o motivo 

relatado, sem duvida ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% 

ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000720-69.2018.8.11.0055 Reclamante: ALEXANDRE GONÇALVES DE 

SOUZA Reclamada: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo à análise do mérito. Pleiteia 

o Reclamante a condenação da Reclamada a pagar-lhe indenização por 

danos morais e materiais, alegando, para tanto, que quando mudou de 

endereço em dezembro/2017, requerendo a transferência do serviço, no 

entanto, diante de inúmeros pedidos sem resolução requereu o 

cancelamento em 06/02/2018, pugnando pela restituição dos valores 

referentes às cobranças de dezembro/2017, janeiro/2018 e 

fevereiro/2018. A Reclamada, em contestação, alega que o serviço está 

ativo, bem como que concedeu desconto ao Reclamante pelo período em 

que ficou sem o serviço, inexistindo dever de restituir e indenizar. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. No presente feito a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez que não 

demonstra que os serviços estavam sendo utilizados pela mesma no 

período entre dezembro/2017 a janeiro/2018. No entanto, cabe salientar 

que o Reclamante não nega que o serviço encontra-se ativo, bem como 

não refuta o pleito de que houve desconto na fatura de fevereiro/2018, 

levando a crer que desistiu do cancelamento e que o serviço foi 

restabelecido no mês de fevereiro/2018. Registro também, que, como não 

houve o fornecimento do serviço, merece acolhimento o pleito de 

restituição dos valores pagos em dezembro/2017 e janeiro/2018, não 

tendo a Reclamada demonstrado que o serviço foi fornecido, 

reconhecendo na defesa a demora. Nesse sentido, a cobrança não 

ocorreu de maneira lícita, vez que se deram em período em que o serviço 

não estava sendo utilizado, quando o serviço já não estava sendo 

ofertado em decorrência da mudança de endereço. Logo, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, 

não sendo comprovada a responsabilidade do Reclamante pelos débitos, 

conforme disposto no art. 14, §1º, I do CDC. Corroborando: “APELAÇAO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO CANCELAMENTO 

DE LINHA TELEFÔNICA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. Não conheço do recurso quanto ao pedido de 

inexigibilidade da fatura com vencimento em 05-02-2012, porque ausente 

pedido na inicial. Dano Moral. Situação concreta dos autos em que o autor 

comprovou, através do número de protocolos os contatos realizados com 

a ré, a fim de obter o cancelamento da linha telefônica e a cobrança dos 

serviços. A manutenção da cobrança de serviço de telefonia cancelado 

configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. 

Quantum indenizatório. Valor indenizatório alterado para o que usualmente 

a Câmara fixa para casos semelhantes. SUCUMBÊNCIA 

REDIMENSIONADA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060341625, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 07/08/2014)”. No mais, não merece 

procedência o pleito de condenação por litigância de má-fé, pelo que não 

restou demonstrada incidência nas hipóteses constantes do artigo 80 do 

CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – 

DETERMINAR a restituição dos valores pagos nas faturas 12/2017 e 

01/2018, no valor total de R$ 926,49 (novecentos e vinte e seis reais e 

quarenta e nove centavos) o qual deverá ser corrigido monetariamente e 

acrescido pelo INPC/IBGE de juros de % a.m. a partir do desembolso de 

cada parcela. 2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos 

danos morais suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente desta decisão e acrescido pelo 

INPC/IBGE de juros de 1% a.m. a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SARA AURELIA VARNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001665-56-2018.8.11.0055 Reclamante: SARA AURELIA WARNIER 

Reclamada: EDITORA TRES LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 
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CRFB).Inexistindo preliminares para decidir, passo à análise do mérito. 

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito. Alega a Reclamante 

que contratou plano anual de entrega de revista da Reclamada no ano de 

2012, pleiteando o cancelamento um ano após a assinatura. Argumenta 

que posteriormente recebeu em sua residência uma carta da Reclamada 

informando renovação automática, desconsiderando os pedidos 

administrativos de cancelamento da assinatura, pugnando pela restituição 

do valor debitado em sua fatura de cartão de crédito em dobro e 

indenização por danos morais. A Reclamada aduz em contestação que 

inexiste dever de indenizar danos de qualquer natureza, tratando-se de 

mero aborrecimento. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados, tenho que a Reclamante se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe incumbia quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, 

inciso I) demonstrando que havia manifestado pelo cancelamento, 

apresentando protocolos na inicial, os quais não foram impugnados. Do 

mesmo modo, não há no processo nenhum documento juntado pela 

Reclamada comprovando que a Reclamante teria renovado a assinatura. 

No tocante ao pedido de indenização por danos morais merece 

procedência, uma vez que, como é cediço, o ônus de comprovar os 

serviços supostamente contratados é exclusivo do fornecedor do serviço, 

tendo em vista a dificuldade do consumidor em demonstrar o seu direito. 

Não o fazendo, consideram-se indevidos os descontos efetuados, por 

inexistência de autorização expressa da Reclamante. No caso em exame, 

não há uma prova sequer produzida pela Reclamada neste sentido, de 

modo a demonstrar a existência de autorização para o débito automático 

da dívida em questão, o que se observa é exatamente o contrário, que a 

Reclamada efetivou os descontos e renovou o contrato mesmo diante de 

manifestação expressa de não interesse. Assim, é inquestionável o dano 

decorrente dessa situação que ultrapassa o mero transtorno, visto ser o 

consumidor surpreendido por descontos indevidos em seus proventos 

mês a mês, devendo reparar os danos casados tanto na esfera moral 

quanto patrimonial. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDEBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BRASIL TELECOM EM RAZÃO DA 

DESÍDIA PARA COM O CONSUMIDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 

CORRENTE DA DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE A 

AUTORA E A EMPRESA DE TELEFONIA. DESCONTO INDEVIDO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

1. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva argüida pela recorrente, haja 

vista que, em se tratando de... (71003585239 RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Data de Julgamento: 12/04/2012, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2012)” No que se refere 

ao pedido de restituição em dobro formulado pela Reclamante, entendo 

que o mesmo procede, devendo ser aplicado o disposto no artigo 42, 

parágrafo único, do CDC diante da má-fé da Reclamada e da cobrança 

sem qualquer autorização, perfazendo o montante total de R$ 3.268,98 

(três mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), a 

ser calculado em dobro. Ante o exposto, nos art. 487 inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para: 1 – 

CONDENAR a Reclamada a restituir o valor do desconto indevido, que 

corresponde ao valor de R$ 6.537,96 (seis mil, quinhentos e trinta e sete 

reais e noventa e seis centavos), já calculado em dobro, cujo valor deverá 

ser corrigido monetariamente INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir de cada desconto indevido. 2 – CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais causados, o qual deverá ser corrigido INPC/IBGE desta 

decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RAMOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar de ausência de 

juntada de extrato oficial do SPC ou SERASA, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à 

origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular 

do direito, não cometendo qualquer ilícito. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Narra à parte autora, em síntese, que foi 

negativada por ordem da ré por uma dívida no valor total de R$ 134,88 

(cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos) como prova 

certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, 
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causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, aduziu 

que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, requereu o pedido contraposto no valor de 

R$ 134,88 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), por fim, 

pugnou pela improcedência da demanda. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (cf. documentos anexos à contestação em ID nº 24092572 ss.) a 

realização do negócio jurídico juntando históricos de chamadas e telas 

sistêmicas. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citada relação jurídica. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está à origem do débito negativado, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: EMENTA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE 

ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS 

DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– 

INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA 

APLICADO ACIMA DO PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 

– REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

há se falar em perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em 

que o consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Ademais, considerando 

existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a autora ser compelido ao pagamento de 

todas da fatura pendente. Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pelo autor e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de 

má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino 

por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar o autor ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem o 

importe R$ 134,88 (cento e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

com aplicação de juros simples de 1% a.m. desde a data do respectivo 

vencimento da obrigação e correção monetária pelo INPC a data do 

inadimplemento. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de Março de 2020. 

LIVRADA A. GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 09 de Março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000901-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PAULETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000901-32.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: ALDEMIR PAULETTI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. I. Do 

compulso da inicial, denota-se que a parte Exequente pretende o 

cumprimento provisório de sentença de pagar quantia certa em desfavor 

do Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que postula pelo 

recebimento da quantia de R$ 745.316,52. II. Nestes termos, formulou 

pedido embasado no art. 520 do Código de Processo Civil, e no caso do 

pagamento não ser efetuado no prazo, a penhora de ativos financeiros do 

Município Executado. III. Assim, necessário salientar que os pagamentos 

devidos pela Fazenda Pública decorrentes de sentença judiciária, devem 

obedecer os regramentos do art. 100 da Constituição Federal, 

notadamente o regime de precatório ou requisição de pequeno valor, no 

caso em questão o regime de precatórios. IV. Desta forma, nos ditames do 

art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do 

indeferimento da petição inicial (art. 330 do Código de Processo), 

consoante as regras do regime constitucional dos precatórios. V. No 

tocante ao regime constitucional dos precatórios, saliento o disposto nos 

autos do Recurso Extraordinário n. 573.872 RS, julgado com repercussão 

geral, o qual apesar de versar sobre obrigação de fazer, aborda o tema 

do cumprimento provisório de sentença de pagar quantia certa em 

desfavor da Fazenda Pública. VI. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000866-72.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EMBARGANTE)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - MT13465-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000866-72.2020.8.11.0045 EMBARGANTE: BOULHOSA & CIA LTDA, 

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN 

BOULHOSA EMBARGADO: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. Vistos, etc. I. De proêmio, anoto que os 

presentes embargos já se encontram associados à Ação de Execução n. 

1004250-77.2019.8.11.0045. II. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

caso evidenciada condição de mudança da situação fático-econômica 

descrita na inicial. III. Postergo a análise acerca da atribuição de efeito 

suspensivo para após a manifestação da parte Embargada, considerando 

a necessidade de sua oitiva acerca do bem ofertado em garantia, nos 

ditames do art. 10 do Código de Processo Civil. IV. Nos termos do art. 920, 

I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte Embargada para que, 

querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresente impugnação, bem 

como manifeste-se acerca do bem dado em garantia. V. Por medida de 

economia processual, a norma não exige a citação da parte Embargada 

(Exequente), mas apenas sua ouvida em 15 (quinze) dias, a qual pode 

realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos autos da Ação de 

Execução n. 1004250-77.2019.8.11.0045, via DJE. VI. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. VII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120651 Nr: 904-43.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS 

LTDA, JEFERSON DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT., 

INTIMO á parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender por direito.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005864-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimo a parte autora para que cumpra o solicitado no ID 28889820 ( 

Solicito ressonância de coluna lombar atualizada para podermos concluir a 

pericia medica judicial).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-98.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IREUDO CUNHA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Intimo a parte autora para dar andamento no processo, no prazo de 

05(cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001052-95.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA MENDES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001052-95.2020.8.11.0045. Intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada da petição 

inicial ao Sistema do PJe, sob pena de cancelamento da distribuição do 

processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de março de 2020. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95585 Nr: 2383-42.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DORA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:MT/11888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2383-42.2014.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Rosa Dora da Guia 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que as partes firmaram transação civil com o objetivo de 

por fim à celeuma estabelecida, que foi, em seguida, homologado (fl. 177). 

Assim, conforme manifestação de fl. 203 dos autos, deduz-se que o 

executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas judiciais.

 Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137479 Nr: 1964-17.2017.811.0045
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI CHRISTOFANO 

ORBOLATO, AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHEIRA ORBOLATO, 

EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

LTDA - UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT

 Processo n.º 1964-17.2017.811.0045.

Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito das 1ª e 2ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê em seu artigo 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença de processos físicos tramitarão 

em meio virtual, ainda que seja somente de honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

nº 03/2018, DETERMINO que a parte interessada: a) promova o pedido de 

cumprimento de sentença junto ao Sistema PJe, o qual deverá ser 

distribuído para este Juízo e instruído com os documentos necessários 

(demonstração do título executivo judicial), observando-se o disposto no 

art. 524 do Código de Processo Civil/2015; b) junte no presente feito cópia 

do protocolo do pedido de cumprimento de sentença realizado junto ao 

Sistema PJe.

Intimem-se. Após, cumprida a determinação contida no item ‘b’, 

desapensem-se os autos e arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 149636 Nr: 9442-76.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ANTONIO BOTTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ADRIANE PELEGRINI 

MAX - OAB:8.274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO saneado o processo, remetendo-o a fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, o seguinte fato: a identificação da área em que ocorreu o 

dano ambiental, objeto do auto de infração da fl. 47 dos autos. Consiste 

questão de direito relevante: o valor da multa ambiental e a higidez do título 

executivo. Provas deferidas: considero que, devido à natureza da 

pretensão esboçada na petição inicial, a identificação da área objeto da 

discussão pressupõe/depende de conhecimento especial de profissional 

técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova pericial, 

exclusivamente.NOMEIO, para exercer a função de perito, os profissionais 

vinculados a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., que deverá ser 

intimada para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente proposta de 

honorários e indique data, local e horário para a realização dos trabalhos, 

bem como os nomes e a qualificação dos peritos que atuarão no presente 

feito.ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.Com lastro no conteúdo normativo do art. 95 

do Código de Processo Civil, dado ao fato de que a produção da prova 

pericial foi pugnada pelo requerente, estabeleço que as despesas da 

remuneração do ‘expert’ deverão ser integralizadas pelo embargante 

Clóvis Antônio Botton.Intimem-se as partes litigantes para que, caso 

queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem 

quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil].Distribuição do ônus da prova. 

O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do Código de Processo Civil.Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 3 de março de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32433 Nr: 2182-26.2009.811.0045

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FERMIANO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES FLEIRY LIZ LEAL, EMERSON PINTO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mendes - 

OAB:11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARQUEZAN AUZANI - OAB:16.445/MT, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES - OAB:16445

 Processo n.º 2182-26.2009.811.0045.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento do processo, providenciando a citação do réu Charles Fleury 

Liz Leal, sob pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito, 

devido a ausência de pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83544 Nr: 3036-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA, VILMAR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10.924 MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 3036-15.2012.811.0045.

INDEFIRO o pedido que visa à aplicação de medidas coercitivas aos 

executados, consistente em suspensão da CNH, restrição do passaporte 

e bloqueio de cartões de crédito. É que, de acordo com a norma de 

regência, a ação de execução se desenvolve de maneira menos gravosa 

para o devedor [art. 805 do Código de Processo Civil]. Por conseguinte, 

considero que as medidas coercitivas postuladas pela exequente, sem 

esgotar os demais meios para a satisfação da dívida (visto que não houve 

pesquisas perante os cartórios imobiliários e também porque os 

devedores possuem veículos – fls. 279 e 285), ultrapassam as esferas da 

proporcionalidade e da razoabilidade [art. 8º do Código de Processo 

Civil/2015] e ferem o direito de ir e vir do executado [art. 5º, inciso XV da 

Constituição Federal]. Nesse sentido: TJRS, Agravo de Instrumento n.º 

70075716423, 14.ª Câmara Cível, Relator: Miriam A. Fernandes, julgado em 

30/10/2017; TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70074313206, 7.ª Câmara 

Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 

24/10/2017.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89893 Nr: 3782-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTONIO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 
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OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA ADRIANE PELEGRINI 

MAX - OAB:8.274/MT

 Processo n.º 3782-43.2013.811.0045.

SUSPENDO o andamento do presente processo executivo, visto que os 

embargos à execução, que tramitam em apenso, foram recebidos com 

efeito suspensivo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92354 Nr: 6216-05.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARCELO DE OLIVEIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra Marcelo de Oliveira e 

Cia Ltda, para o fim de:a) DECLARAR consolidado em mãos da instituição 

financeira requerente a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, 

na forma do que dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969;b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84737 Nr: 4283-31.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANA FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA RAMOS INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática jurídicas 

Faculdade La Salle - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de março de 2020.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102497 Nr: 22777-70.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA - 

UNICRED MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEONARDO ZAMPIERI 

CHRISTOFANO ORBOLATO, AMANDA CRISTINA BERNARDES OLHEIRA 

ORBOLATO, EXCLUSIVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18.527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT

 Processo n.º 22777-70.2014.811.0045.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de março de 2020.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84124 Nr: 3639-88.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANA BECKER MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:MT 10.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 3639-88.2012.811.0045 – CÓD. 84124.

Item I – Como forma de concretizar os comandos da decisão de segunda 

instância, DETERMINO que se expeça ofício ao Cartório do 2.º Ofício desta 

Comarca, com o objetivo de proceder ao cancelamento do protesto em 

nome da autora, referente ao título objeto da presente ação.

Item II – Com efeito, a Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da Primeira e Segunda Instâncias do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê, no art. 13, inciso II, que 

os pedidos de cumprimentos de sentença, de processos físicos, 

tramitarão em meio virtual, ainda que trate apenas da cobrança de 

honorários advocatícios.

Portanto, diante desta moldura, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, DETERMINO que eventual pedido de cumprimento de 

sentença, deve ser promovido através a utilização do Sistema PJe (sem 

necessidade do recolhimento de custas judiciais, pois configura 

complemento de fase processual), devendo ser distribuído para este Juízo 

e instruído com os documentos necessários (exibição/apresentação do 

título executivo judicial, memória de cálculo atualizada da dívida, etc.), 

observada as regras balizadas no art. 524 do Código de Processo 

Civil/2015. A parte interessada deverá providenciar a juntada, no presente 

processo, de cópia do protocolo do pedido de cumprimento de sentença, 

realizado junto ao Sistema PJe.

Proceda-se à intimação das partes litigantes, a respeito do retorno do 

processo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Após, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001086-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MONALISSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 22/04/2020, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)
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DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO DENARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES OAB - MT18084/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 22/04/20 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA INES KERN (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 22/04/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-27.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GABRIEL BASSANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO (REU)

SOCIETE AIR FRANCE (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS BENAVENUTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS CRUZ (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC, 

INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA NO PRAZO DE 

10 (DEZ) DIAS, TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A 

COMPROVAR O ENDEREÇO DO RECLAMANTE (POR EXEMPLO, CONTAS 

DE CONSUMO: ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET); BEM COMO 

JUNTAR OS DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECLAMANTE, SOB PENA DE 

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VILLAS BOAS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JATOBA DE ALMEIDA OAB - PE29889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 14:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-17.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAN DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-69.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO FILHOS DA PROMESSA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH SILVA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

EDITH SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-09.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 
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audiência de Conciliação designada para a Data: 22/04/2020 Hora: 15:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 2213-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, 

KARIS COMUNICAÇÕES LTDA (TV CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 Intimo o advogado da parte exequente, via DJE, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30519 Nr: 3813-39.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT, JOÃO SAULO DA SILVA COLMATI - OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte exequente, via DJE, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-59.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MECANICA HIDRAULICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000065-59.2020.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS MECANICA 

HIDRAULICA LTDA - ME REQUERIDO: VALLEMIX CONCRETO USINADO 

LTDA - ME Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos verifico que as partes 

entabularam acordo livremente e requerem a homologação. Destarte, como 

as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo 

direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizados pelas partes 

durante audiência de conciliação, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004311-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES TERESINHA WINTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004311-35.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MERCEDES TERESINHA 

WINTHER REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação. Destarte, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo realizados pelas partes 

durante audiência de conciliação, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173227 Nr: 5762-15.2019.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO CEZARIO, EDNA LÚCIA FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR KREIN, DIRCEU BRANDALIZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Becker - 

OAB:MT0021773O, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, 

MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR KREIN - 

OAB:7350-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o Embargado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de quinze dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103395 Nr: 481-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte requerida não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 110, impulsiono os autos para republicação 

do deliberado: Procedi busca junto aos sistemas (Bacenjud, Infojud e Siel), 

conforme anexos entranhados no processo de inventário em apenso, 

para localização do novo endereço de MICHELY GABRIELA AZEVEDO 

CASAGRANDE, contudo foram encontrados os mesmos endereços onde 

a inventariante já havia sido procurada para citação.

Conforme habilitações de crédito em apensos, já foi tentada a citação da 

inventariante, por meio de carta precatória, nos seguintes endereços: Rua 
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Itapiranga, n 143, apto 701,Bairro Engenho Braun, Chapecó/SC; Rua Frei 

Silvério Weber, 898, apt. 202, Bairro Vila Montelli, Chapecó/SC e na Rua 

Manaus 1661 N, em Lucas do Rio Verde.

Assim, considerando que a inventariante possui advogado nos autos do 

inventário, Dr. Leonardo de Mattos, determino que seja o referido 

causídico incluído na capa dos autos e no sistema, como advogado da 

inventariante, após proceda a citação do espólio, por meio do respectivo 

advogado, para que manifeste, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

preclusão, da presente habilitação de crédito.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111028 Nr: 4433-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE, MICHELY GABRIELA 

AZEVEDO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte requerida não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 27 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado:Procedi busca junto aos sistemas (Bacenjud, Infojud e Siel), 

conforme anexos entranhados no processo de inventário em apenso, 

para localização do novo endereço de MICHELY GABRIELA AZEVEDO 

CASAGRANDE, contudo foram encontrados os mesmos endereços onde 

a inventariante já havia sido procurada para citação.

Conforme habilitações de crédito em apensos, já foi tentada a citação da 

inventariante, por meio de carta precatória, nos seguintes endereços: Rua 

Itapiranga, n 143, apto 701,Bairro Engenho Braun, Chapecó/SC; Rua Frei 

Silvério Weber, 898, apt. 202, Bairro Vila Montelli, Chapecó/SC e na Rua 

Manaus 1661 N, em Lucas do Rio Verde.

Assim, considerando que a inventariante possui advogado nos autos do 

inventário, Dr. Leonardo de Mattos, determino que seja o referido 

causídico incluído na capa dos autos e no sistema, como advogado da 

inventariante, após proceda a citação do espólio, por meio do respectivo 

advogado, para que manifeste, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

preclusão, da presente habilitação de crédito.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116124 Nr: 7322-31.2015.811.0045

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, JOSÉ 

GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT, MARILDA MUNIZ DE PAULA - 

OAB:20960-O, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte requerida não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 70 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: Procedi busca junto aos sistemas (Bacenjud, Infojud e Siel), 

conforme anexos entranhados no processo de inventário em apenso, 

para localização do novo endereço de MICHELY GABRIELA AZEVEDO 

CASAGRANDE, contudo foram encontrados os mesmos endereços onde 

a inventariante já havia sido procurada para citação.

Conforme habilitações de crédito em apensos, já foi tentada a citação da 

inventariante, por meio de carta precatória, nos seguintes endereços: Rua 

Itapiranga, n 143, apto 701,Bairro Engenho Braun, Chapecó/SC; Rua Frei 

Silvério Weber, 898, apt. 202, Bairro Vila Montelli, Chapecó/SC e na Rua 

Manaus 1661 N, em Lucas do Rio Verde.

Assim, considerando que a inventariante possui advogado nos autos do 

inventário, Dr. Leonardo de Mattos, determino que seja o referido 

causídico incluído na capa dos autos e no sistema, como advogado da 

inventariante, após proceda a citação do espólio, por meio do respectivo 

advogado, para que manifeste, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

preclusão, da presente habilitação de crédito.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003523-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003523-55.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARTA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. Proceda a 

escrivania as alterações necessárias. INTIME-SE o INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Certificado o não 

oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003523-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003523-55.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

MARTA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. RECEBO o presente cumprimento de sentença. Proceda a 

escrivania as alterações necessárias. INTIME-SE o INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, bem como o 

cálculo que a instrui, na forma do artigo 535, do CPC. Certificado o não 

oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas 

do Rio Verde/MT, 10 de março de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005467-58.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIRGILIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005467-58.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: 

FRANCISCO VIRGILIO DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS. Intime-se o autor,para que junte aos 

autos cópias do processo original, que comprovem a data do ajuizamento 

da ação e a data da citação do requerido, conforme requerido pelo INSS, 

no prazo de 15(quinze). No mais, considerando a ausência de implantação 

do benefício ao autor até o momento, conforme informado, intime-se o 

INSS, bem como renove o ofício à EADJ e/ou APSADJ, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a implantação do benefício ao autor, nos 

termos dispostos na sentença, sob pena de aplicação de multa diária, que 

desde já majoro para R$ 300,00 (trezentos reais). Após, Cumpra-se o 

disposto no ID n.º 25849709. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23736 Nr: 3040-66.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselma Maria Teles Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: A intimação do advogado do requerente para que fique 

ciente de que foram expedidos RPVs nos presentes autos para, 

querendo, manifestar em 10 (dez) dias o que entender de direito, uma vez 

que, após assinados, serão remetidos para o TRF 1ª Região.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000454-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMERCI GONDIM VAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO COUTO GONDIM NAVES OAB - GO21925 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte REQUERIDA da 

decisão de ID nº 30045794 e da audiência de conciliação redesignada 

para o dia 18/05/2020 às 17:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001607-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. C. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA da 

certidão de ID nº 29982879 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 20/05/2020 às 16:00 horas (MT).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000264-56.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RE AWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000264-56.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2020 às 16h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000300-98.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEDZAMRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000300-98.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2020 às 17h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 
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de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000302-68.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEDZAMRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000302-68.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2020 às 17h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000303-53.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEDZAMRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000303-53.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 14 de maio de 2020 às 18h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000388-39.2020.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

TSEREDZADO OWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000388-39.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 14h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000389-24.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREDZADO OWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000389-24.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000390-09.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREDZADO OWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000390-09.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 15h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 
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que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000318-22.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA REPSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000318-22.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do CPC DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020 às 12h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – Considerando a natureza da demanda, aliado aos elementos 

constantes nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de gratuidade de 

justiça, nos termos do artigo 98 do Código e Processo Civil. 9 – Em relação 

à inversão do ônus da prova, este Juízo entende que o momento oportuno 

de sua análise irá ocorrer na decisão saneadora, ocasião em que serão 

fixados os pontos controvertidos. 10 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000786-20.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Diante da manifestação 

das partes nos eventos n. 30035602 e 30065947 informando o 

desinteresse na audiência de conciliação, este Juízo DETERMINA o 

cancelamento da audiência de conciliação anteriormente designada para o 

dia 12.03.2020, com fundamento no artigo 334, §4º, do Código de 

Processo Civil. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (REU)

JOSE MARIA SCOTON (REU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de Intimação das testemunhas Aline 

Pereira de Novaes e Celso Ricardo Castro Miranda, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, devendo juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000650-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO MARCHESI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN OAB - SP376038 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Esbulhadores Desconhecidos (REU)

JOSE MARIA SCOTON (REU)

ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste 

Juízo, para cumprimento do mandado de Intimação da testemunha 

Raimundo Borges Barbosa, cuja guia para recolhimento encontra-se no 

portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, 

Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, devendo juntar nos 

autos a guia e o comprovante de pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 396 de 995



KLEBER DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000919-62.2019.8.11.0021. AUTOR(A): KLEBER 

DA SILVA MACHADO RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes em movimentação 22933870 para que 

surta os efeitos legais e OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza 

Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO DE PAULA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000081-85.2019.8.11.0021. AUTOR(A): ELIZIO DE 

PAULA MATOS RÉUS: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos verifico que a parte Reclamante requereu a extinção da ação, 

conforme pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. 

nº 28201122. Desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 

90 – FONAJE. Desnecessária a intimação das partes, vez que não há 

interesse recursal algum, já que a própria parte autora requereu a 

desistência em questão, e não há a necessidade, como já referido, de a 

parte ré manifestar-se pela concordância. Diante do acima exposto, nos 

termos do artigo 486, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 6719573, e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juiz de Direito em Designação
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Processo Número: 1001347-44.2019.8.11.0021
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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SENTENÇA Processo: 1001347-44.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): RENATA 

CARVALHO SILVA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A 

preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, 

em razão da ausência de comprovação de que houvera a tentativa de 

resolução administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do 

Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da 

Constituição Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores 

integrantes da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de 

agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

RENATA CARVALHO SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora vivo/SA há mais de quatro anos e, de tanto a operadora insistir 

e com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o 

Requerente aderiu ao plano acordado no valor de R$ 35,90 (trinta e cinco 

reais e noventa centavos), o mais barato na ocasião. Sustenta ainda que 

ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando 

a pagar até é R$ 77,34 (setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), 

como pode se observar da fatura colacionada em ID de n.º 21143766, 

valor esse acima do contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os 

serviços de Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, 

pugnando assim pela manutenção do plano inicialmente contratado, 

cancelamento de seguro proteção premiada e pela reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda 

enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da 

inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade 

de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 
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da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta 

feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de 

internet móvel e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em 

seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante RENATA 

CARVALHO SILVA em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juiz de Direito em 

regime de mutirão
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Processo Número: 1000794-94.2019.8.11.0021
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OLAIDES RIBEIRO BRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SENTENÇA Processo: 1000794-94.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): OLAIDES 

RIBEIRO BRAS RÉU: TIM S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. RETIFICAÇÃO DE 

POLO Acolho o pedido de retificação do polo passivo suscitado pela 

requerida para que conste em lugar da pessoa jurídica TIM CELULAR S.A., 

a pessoa jurídica TIM S.A. como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, desde logo, pela incorporadora TIM S.A., CNPJ.: 

02.421.421/0001-11. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos 

da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E 

PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET 

INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por OLAIDES RIBEIRO 

BRAS em face de TIM S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora Tim SA há mais de dois anos e, de 

tanto a operadora insistir e com a oferta de planos cada vez mais 

vantajosos para o cliente, o Requerente aderiu ao plano acordado no valor 

de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), o mais 

barato na ocasião. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até é R$ 171,99 (cento e 

setenta e um reais e noventa e nove centavos), como pode se observar 

da fatura colacionada em ID de n.º 19732832, valor esse acima do 

contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz 

pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela manutenção do plano inicialmente contratado, cancelamento de 

seguro proteção premiada e pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 
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morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa não atestam a existência de sinal 4G, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta 

feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de 

internet móvel e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em 

seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante OLAIDES 

RIBEIRO BRAS em desfavor da TIM S.A. para CONDENAR a empresa 

Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a no valor 

de R$ 2.000 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Deverá a Reclamada proceder com a alteração do plano da Reclamante 

para a modalidade Pré-Paga. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A.F.LIma Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-15.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000754-15.2019.8.11.0021 AUTOR(A): EZIO 

ALVES DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR -ILEGITIMIDADE PASSIVA In casu, não há se falar em 

ilegitimidade do banco reclamado para figurar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que foi responsável pelos descontos indevidos em 

folha de pagamento da parte autora. Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 
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art. 373, II do CPC/2015. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de descontos indevidos do salário do reclamante a 

título de cartão de crédito consignado desde o ano de 2014 o valor de R$ 

50,88 (cinquenta reais e oitenta e oito centavos) que o autor afirma jamais 

ter contratado. Pugnando ao final, pela restituição de R$ 1.361,77 (um mil, 

trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) que fora 

indevidamente descontados, bem como pela condenação do requerido a 

reparação por Danos Morais. O banco Reclamado em sua defesa que o 

autor celebrou um contrato com o banco Cruzeiro do Sul sendo este 

adquirido pelo reclamado e que não há qualquer dano a ser indenizável, no 

entanto não traz qualquer prova que corrobore tais alegações, sendo 

assim, não passam de alegações.. A responsabilidade do reclamado como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada 

deixou de fornecer serviço adequado a consumidora. Deve a empresa 

reclamada restituir ao reclamante o valor de R$ 1.361,77 (um mil, trezentos 

e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), concernente ao valor 

descontado do salário do requerente, já devidamente atualizado e 

corrigido, conforme calculo de movimentação ID 19607267. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada ao realizar desconto indevido do salário a 

reclamante sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS 

NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR 

INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Ausente comprovação da regularidade 

da contratação do empréstimo consignado, há de ser declarada a 

inexistência do contrato e a ilegitimidade dos descontos realizados no 

benefício previdenciário da autora/apelada. A constatação de falha na 

prestação do serviço, conforme preceituado no Art. 14, § 1º do CDC, 

enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos 

causados ao consumidor. Precedente do STJ, em julgamento de recurso 

repetitivo (REsp 1199782/PR).Em se tratando de descontos indevidos em 

benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o dano é gerado in 

re ipsa, ou seja, independe de prova de abalo à honra, bastando a 

comprovação do fato, porquanto presumíveis suas consequências 

danosas. Valor da indenização, arbitrada pelo magistrado a quo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atende à razoabilidade e proporcionalidade e ao 

caráter punitivo-pedagógico, pois adequado às peculiaridades do caso 

concreto e à capacidade econômica do ofensor. (TJ-PE - APL: 4749233 

PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018) INDENIZAÇÃO - 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM 

PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS. O 

parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao 

juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as 

circunstâncias do caso. (TJ-MG - AC: 10352160015447001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/10/2017, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017) No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados por EZIO 

ALVES DE OLIVEIRA em desfavor da BANCO BMG S.A., CONDENAR a 

pagar ao reclamante a título de danos materiais R$ 1.361,77 (um mil, 

trezentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), referentes ao 

valor indevidamente debitado, e a título de danos morais o montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos 

termos da Súmula 362 do STJ[1]), mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a contar da data da citação. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho 

Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo 

nos autos. CUMPRAM-SE as disposições constantes da CNGC – Foro 

Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juiz de Direito em 

Regime de Mutirão 1 Súmula 362-STJ: “A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER REGINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))
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SENTENÇA Processo: 1000822-62.2019.8.11.0021 AUTOR(A): WENDER 

REGINO GOMES RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 
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PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

WENDER REGINO GOMES em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora vivo/SA há mais de dois anos e, de tanto a operadora insistir e 

com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o 

Requerente aderiu ao plano acordado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove 

reais e noventa e nove centavos), o mais barato na ocasião. Sustenta 

ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que 

começou a receber faturas em valores mais elevados do que o 

contratado, chegando a pagar até é R$ 61,41 (sessenta e um reais e 

quarenta e um centavos), como pode se observar da fatura colacionada 

em ID de n.º 19839422, valor esse acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela manutenção do plano 

inicialmente contratado, cancelamento de seguro proteção premiada e pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes (ID 19839440) e panfletos 

(ID 19839433) de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a 

venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na 

região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que 

empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa não 

atestam a existência de sinal 4G, ao contrário do amplamente propagado 

por meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do Reclamante WENDER 

REGINO GOMES em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a Reclamada proceder com a 

alteração do plano da Reclamante para a modalidade Pré-Paga. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juiza de Direito em regime de mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-97.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000742-98.2019.8.11.0021 AUTOR(A): SILVESTRE 

FERREIRA DA COSTA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. ILEGITIMIDADE PASSIVA In casu, não há se 

falar em ilegitimidade do banco reclamado para figurar no polo passivo da 

presente demanda, uma vez que foi responsável pelos descontos 

indevidos em folha de pagamento da parte autora. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Improcedentes. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de descontos 

indevidos do salário do reclamante no valor de R$ 80,90 (oitenta reais e 

noventa centavos) mensais a título de empréstimo consignado que o autor 

afirma jamais ter contratado. Pugnando ao final, pela restituição de R$ 

1.998,51 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e um 

centavos) que fora indevidamente descontado, bem como pela 

condenação do requerido a reparação por Danos Morais. O banco 

Reclamado em sua defesa alega que que a contratação fora realizada por 

mera liberalidade pelo autor, sem que tenha havido qualquer coação, e que 

a ausência de pagamento dará ensejo a enriquecimento ilícito do autor. Da 

análise dos autos verifico que razão não assiste ao Reclamante, pois dos 

documento juntados por este na inicial não é possível identificar o 

desconto das parcelas que o autor afirma não ter contratado, embora haja 

diversos descontos nos holerites trazidos em IDs 19608101 e 19608120, 

em nenhum deles se observa o desconto do valor contestado. Sendo 

assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, o referido 

documento não se traduz em prova a socorrer as alegações da 

reclamante apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, 

e para tanto trazer aos autos ao menos indícios do que ali alegou fato que 

inexistiu, por militar em seu favor a inversão do ônus da prova. Vale referir 

que apenas a parte demandada deu cumprimento ao ônus da prova, 

porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos 

autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por EZIO ALVES DE OLIVEIRA 

em face de BANCO BMG S.A., ambos qualificados nos autos. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a 

decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta Fernanda 

C.A.F.LIma Juiz de Direito em Regime de Mutirão

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1000923-02.2019.8.11.0021 AUTOR(A): KLEBER 

DA SILVA MACHADO RÉU: BANCO BMG S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR -ILEGITIMIDADE PASSIVA In casu, não há se falar em 

ilegitimidade do banco reclamado para figurar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que foi responsável pelos descontos indevidos em 

folha de pagamento da parte autora. PRELIMINAR - INCOMPETENCIA 

JUIZADO A reclamada arguiu em preliminar a Incompetência deste Juízo 

ante a necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta 

afastada, haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia. PREJUDICIAL - DECADÊNCIA Com relação 

à arguição da primeira reclamada de prejudicial de mérito (decadência), 

não há como ser acolhida, isto porque, no presente caso, tratando-se de 

responsabilidade civil por fato do produto, incide a disciplina da prescrição 

quinquenal (art. 27 do CDC), e não a da decadência (art. 26). Passo a 

análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de descontos indevidos do salário 

do reclamante a título de cartão de crédito consignado desde o ano de 

2014 o valor de R$ 103,31 (cento e três reais e trinta e um centavos) que 

o autor afirma jamais ter contratado. Pugnando ao final, pela restituição de 

R$ 3.624,36 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 

centavos) que fora indevidamente descontados, bem como pela 

condenação do requerido a reparação por Danos Morais. O banco 

Reclamado em sua defesa que o autor celebrou um contrato com o banco 

Cruzeiro do Sul sendo este adquirido pelo reclamado e que não há 

qualquer dano a ser indenizável, no entanto não traz qualquer prova que 

corrobore tais alegações, sendo assim, não passam de alegações.. A 

responsabilidade do reclamado como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado a consumidora. Deve a empresa reclamada 
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restituir ao reclamante o valor de R$ 212,89 (duzentos e doze reais e 

oitenta e nove centavos), concernente ao valor de R$103,31 (cento e três 

reais e trinta e um centavos) descontado do salário referente ao mês de 

maio de 2014 já devidamente atualizado e corrigido, uma vez que da 

análise dos holerites juntados em Ids 19983943 e 19983947, este fora o 

único mês em que houve o desconto apontado. O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada ao realizar desconto indevido do salário a 

reclamante sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO 

DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS 

NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR 

INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Ausente comprovação da regularidade 

da contratação do empréstimo consignado, há de ser declarada a 

inexistência do contrato e a ilegitimidade dos descontos realizados no 

benefício previdenciário da autora/apelada. A constatação de falha na 

prestação do serviço, conforme preceituado no Art. 14, § 1º do CDC, 

enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos 

causados ao consumidor. Precedente do STJ, em julgamento de recurso 

repetitivo (REsp 1199782/PR).Em se tratando de descontos indevidos em 

benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o dano é gerado in 

re ipsa, ou seja, independe de prova de abalo à honra, bastando a 

comprovação do fato, porquanto presumíveis suas consequências 

danosas. Valor da indenização, arbitrada pelo magistrado a quo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atende à razoabilidade e proporcionalidade e ao 

caráter punitivo-pedagógico, pois adequado às peculiaridades do caso 

concreto e à capacidade econômica do ofensor. (TJ-PE - APL: 4749233 

PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018) INDENIZAÇÃO - 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM 

PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS. O 

parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao 

juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as 

circunstâncias do caso. (TJ-MG - AC: 10352160015447001 MG, Relator: 

Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/10/2017, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017) No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDENCIA dos pedidos formulados por KLEBER 

DA SILVA MACHADO em desfavor da BANCO BMG S.A., CONDENAR a 

pagar ao reclamante a título de danos materiais R$ 212,89 (duzentos e 

doze reais e oitenta e nove centavos), referentes ao valor indevidamente 

debitado, e a título de danos morais o montante de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos termos da Súmula 

362 do STJ[1]), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da data da citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juiz de Direito em Regime de Exceção 1 Súmula 

362-STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AMERICO OAB - MT21256/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 às 17:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000668-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA LAURA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do 

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT para que, no prazo de 30 (quinze) dias 

manifeste sobre eventuais valores a serem compensados, nos termos do 

art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição Federal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001709-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON AGOSTINHO DIDONET - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFORCE MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente e seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

25/01/2019 às 15:45 horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 

390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DESPACHO Processo: 

1000281-63.2018.8.11.0021. AUTOR(A): MARGARETH APARECIDA 

FERREIRA DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos. Conforme 

notícia publicada no site eletrônico do E. STF: O presidente do Supremo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 403 de 995



Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu medida liminar nos autos 

da Suspensão de Tutela Provisória (STP) n. 127, levando em conta a 

definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do 

SUS e o altíssimo custo do medicamento. Segundo o presidente, os 

recursos do SUS são distribuídos conforme o nível de responsabilidade 

assumida pelos entes, e a delimitação de responsabilidade é feita de modo 

a não permitir a sobreposição de ações. “A lógica que orienta essa 

repartição de atribuições não se faz sob mera liberalidade dos entes, 

tendo, em verdade, amparo constitucional. Por essa razão, a divisão de 

responsabilidades em ações judiciais deve seguir tal lógica, sob pena de 

implicar violação às competências constitucionalmente delimitadas à 

Federação”. “O município não participa do financiamento de medicamentos 

da mais alta complexidade técnica, responsabilidade que se reparte, via de 

regra, entre estados e União ou é assumida exclusivamente pelo ente 

federal”, assinalou. Segundo Toffoli, embora seja o ente mais próximo do 

cidadão, “verdadeira porta de entrada do SUS”, o atendimento que 

c o m p e t e  a o  m u n i c í p i o  é  o  a t e n d i m e n t o  b á s i c o . 

( h t t p : / / p o r t a l . s t f . j u s . b r / n o t i c i a s / v e r N o t i c i a D e t a l h e . a s p ?

idConteudo=411749&tip=UN) Nesse passo e considerando também que, 

conforme o relatório NAT (mov. ID 12148107), nenhum dos medicamentos 

requeridos pela parte autora tem o fornecimento assegurado pelo SUS, 

atrai-se a responsabilidade do Gestor Estadual, o qual não fora incluído ao 

polo passivo da lide, intime-se a parte autora, para querendo, 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, sobre a inclusão do Estado de Mato 

Grosso no polo passivo da demanda. Intime-se. Arthur George da Silva 

Barros Juiz Leigo Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de despacho elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000679-10.2018.8.11.0021. REQUERENTE: FABIO JUNIOR GOMES 

MARQUES REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime 

de Exceção. Ante o teor da certidão de id. nº 18602143 acerca do trânsito 

em julgado do Acórdão inserido no id nº 18600089, denota-se que os 

embargos de declaração opostos em id nº 19063089 encontram-se 

intempestivos, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente um 

dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC. No 

mais, tendo em vista o trânsito em julgado, AO ARQUIVO. ÁS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEI CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR PEREIRA BARBOSA (apelido: SINA) (REQUERIDO)

ROSALINO (apelido: SENHOR ROSA) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO(A))

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001192-75.2018.8.11.0021. REQUERENTE: FRANCISNEI CAETANO DA 

SILVA REQUERIDO: ROSALINO (APELIDO: SENHOR ROSA), JOSIMAR 

PEREIRA BARBOSA (APELIDO: SINA) Vistos em Regime de Exceção. De 

pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos aclaratórios. Se 

tempestivo, RECEBO os embargos opostos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GRANDO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

advogado(a) do PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (DEZ) dias, 

requerer o que entender de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000293-77.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RAULINO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a 

intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000022-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ARRUDA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eva Ferreira de Sousa (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000022-05.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: WEMERSON ARRUDA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: EVA FERREIRA DE SOUSA Vistos em Regime 

de Exceção. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o 
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pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 24172477, 

determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-81.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIM DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENA DIGITAL CELULARES (REQUERIDO)

JORGE FRANCISCO DA SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001545-81.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VALENTIM DE MOURA 

REQUERIDO: JORGE FRANCISCO DA SILVA NETO, ANTENA DIGITAL 

CELULARES Vistos em Regime de Exceção. Tendo em vista pedido das 

partes para produção de prova testemunhal, DETERMINO seja designada 

audiência de instrução e julgamento de acordo com a pauta da Juíza Leiga, 

sendo que as testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes 

que as tenham arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei 

Federal n.º 9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas 

DEVERÁ ser apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data 

designada para realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 

9.9099/95). EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva das testemunhas 

eventualmente residentes em jurisdição diversa, com prazo de 30 (trinta) 

dias para cumprimento. INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 

09 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAZIR PAULO KNOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO ALVES SILVA (REQUERIDO)

BURITIS MAQUINAS AGRICOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO PAZ JUSTEN OAB - RS66904 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001606-39.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LAZIR PAULO KNOB 

REQUERIDO: YAGO ALVES SILVA, BURITIS MAQUINAS AGRICOLA Vistos 

em Regime de Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos 

controvertidos e as provas que pretendem produzir em audiência de 

instrução, sob pena de preclusão. Havendo a opção por prova 

testemunhal, no referido prazo, arrolem as eventuais testemunhas que 

serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob pena eventual contradita 

alegada pela parte adversa implicar em automática redesignação da 

audiência. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, deverá certificar 

qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese ora mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas 

pelas partes, venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes 

pelo julgamento antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001940-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA AGUIAR DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001940-73.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: ELIANA PAIXAO EXECUTADO: 

ELAINE APARECIDA AGUIAR DE JESUS Vistos em Regime de Exceção. I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 09 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CECCATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO GUIMARAES MAGALHAES GUARDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002044-65.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VANESSA CECCATTO 

REQUERIDO: LEONARDO GUIMARAES MAGALHAES GUARDA - ME Vistos 

em Regime de Exceção. DEFIRO o petitório realizado em sede de 

solenidade de id nº 27445784, de modo que CONCEDO o prazo de 20 

(vinte) dias para juntada de novo endereço da demandada. Com a juntada, 

DETERMINO que se proceda à citação da reclamada no endereço 

informado pelo autor, bem como que a Serventia do Juízo DESIGNE nova 

data para a realização da audiência de conciliação nestes autos. Outro o 

cenário, CERTIFIQUE-SE e volvam-me CONCLUSOS. Caso reste infrutífera 

a tentativa de citação, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 0 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-70.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ALVES MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANNE RENATA COSTA SILVA OAB - GO46218 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000815-70.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI REQUERIDO: JOAQUIM ALVES MACHADO Vistos em Regime 

de Exceção. DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 

9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RUAS AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001347-78.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: CLAUDIA PAIXAO IORA 

EXECUTADO: LUANA RUAS AGUIAR Vistos em Regime de Exceção. 

Tendo em vista o certificado no id nº 28036298, DETERMINO a intimação 

da requerente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a 

presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000592-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI GIOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000592-20.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: CLECI GIOTTI EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de Exceção. Ante o teor da 

suscitação de conflito de competência inserido no id nº 29971723, donde 

ressai que o Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Água Boa 

reconheceu ser de sua competência análise e julgamento da presente 

ação, DECLINO da competência e DETERMINO a remessa do presente feito 

à referida Vara para a continuidade dos atos processuais. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBES RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002019-23.2017.8.11.0021. REQUERIDO: VIVO S.A. REQUERENTE: 

CLEIBES RODRIGUES DE BARROS Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 24294768, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 406 de 995



em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HEBERT HENRICK MACHADO CUNHA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000989-79.2019.8.11.0021. REQUERENTE: HEBERT HENRICK MACHADO 

CUNHA MATOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 

designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CANDIDA TAVARES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000928-24.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NUBIA CANDIDA TAVARES 

DE FREITAS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 

designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000165-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ASSIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000165-23.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA HELENA ASSIS DE 

LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos em Regime de 

Exceção. Ante o teor da suscitação de conflito de competência inserido no 

id nº 28352722, donde ressai que o Juízo da Segunda Vara Cível da 

comarca de Água Boa reconheceu ser de sua competência análise e 

julgamento da presente ação, DECLINO da competência e DETERMINO a 

remessa do presente feito à referida Vara para a continuidade dos atos 

processuais. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARABELA FERREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000994-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ARABELA FERREIRA NERES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Os autos 

vieram conclusos diante do pedido da requerente de cancelamento da 

sessão de conciliação, eis que dificultoso seu deslocamento para local da 

solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré nunca faz proposta de 
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acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, detém rito próprio e 

especial visando sempre a conciliação entre as partes para fins de 

atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da celeridade, 

simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, consoante 

disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação encimada, 

quando trata do rito adota para processamento dos pedidos opostos, traz 

em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, independentemente de 

distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de 

conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” Tem-se, pois, que a 

conciliação é característica obrigatória e elementar do rito adotado pelo 

Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por propor ação que se 

enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e demais da Lei em voga, 

anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, embora aduza que a empresa 

ré não realiza costumeiramente acordos, tal por si só não é fundamento 

suficiente para afastar a realização do referido ato, ao passo que, alegar 

a dificuldade em deslocar-se para a audiência não é argumento válido, 

conquanto tivesse ciência da obrigatoriedade de seu comparecimento ao 

propor a ação, uma vez que assistido por advogado que detém 

conhecimento técnico acerca do tema. Tão imprescindível é o ato de 

conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe acerca da extinção do feito sem 

resolução do mérito se, intimada, a autora não comparecer, conforme 

disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor utiliza o art. 319, VII, do CPC, 

como embasamento legal para justificar a desnecessidade de realização 

do ato, entretanto, tal previsão não é aplicável ao presente feito, eis que 

há Lei especial tratando da matéria, qual seja, nº 9.099/95, de modo que 

incabível a aplicação em voga, em observância ao princípio da 

especialidade. Dessa feita, considerando a ausência de previsão legal 

para dispensa do ato, bem como motivo devidamente convalidado por 

provas e justificativa plausível, INDEFIRO o pleito em voga, mantendo a 

solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000983-72.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CLAUDIA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Os 

autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de cancelamento 

da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu deslocamento para local 

da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré nunca faz proposta de 

acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, detém rito próprio e 

especial visando sempre a conciliação entre as partes para fins de 

atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da celeridade, 

simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, consoante 

disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação encimada, 

quando trata do rito adota para processamento dos pedidos opostos, traz 

em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, independentemente de 

distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de 

conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” Tem-se, pois, que a 

conciliação é característica obrigatória e elementar do rito adotado pelo 

Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por propor ação que se 

enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e demais da Lei em voga, 

anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, embora aduza que a empresa 

ré não realiza costumeiramente acordos, tal por si só não é fundamento 

suficiente para afastar a realização do referido ato, ao passo que, alegar 

a dificuldade em deslocar-se para a audiência não é argumento válido, 

conquanto tivesse ciência da obrigatoriedade de seu comparecimento ao 

propor a ação, uma vez que assistido por advogado que detém 

conhecimento técnico acerca do tema. Tão imprescindível é o ato de 

conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe acerca da extinção do feito sem 

resolução do mérito se, intimada, a autora não comparecer, conforme 

disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor utiliza o art. 319, VII, do CPC, 

como embasamento legal para justificar a desnecessidade de realização 

do ato, entretanto, tal previsão não é aplicável ao presente feito, eis que 

há Lei especial tratando da matéria, qual seja, nº 9.099/95, de modo que 

incabível a aplicação em voga, em observância ao princípio da 

especialidade. Dessa feita, considerando a ausência de previsão legal 

para dispensa do ato, bem como motivo devidamente convalidado por 

provas e justificativa plausível, INDEFIRO o pleito em voga, mantendo a 

solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000099-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DAS GRACAS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000099-43.2019.8.11.0021. REQUERENTE: IOLANDA DAS GRACAS 

LOPES REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da 

Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do 

preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 10 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELENE TEIXEIRA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001036-53.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JORCELENE TEIXEIRA 

PEDROSO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 
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designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-11.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA MILENE DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000806-11.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANDREZA MILENE DE 

OLIVEIRA BARRETO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 

designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-25.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CLAUDIA GOUVEIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001012-25.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JESSICA CLAUDIA GOUVEIA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 

designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-18.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOZELIA ALVES NAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000812-18.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOZELIA ALVES NAVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Os autos 
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vieram conclusos diante do pedido da requerente de cancelamento da 

sessão de conciliação, eis que dificultoso seu deslocamento para local da 

solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré nunca faz proposta de 

acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, detém rito próprio e 

especial visando sempre a conciliação entre as partes para fins de 

atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da celeridade, 

simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, consoante 

disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação encimada, 

quando trata do rito adota para processamento dos pedidos opostos, traz 

em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, independentemente de 

distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de 

conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” Tem-se, pois, que a 

conciliação é característica obrigatória e elementar do rito adotado pelo 

Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por propor ação que se 

enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e demais da Lei em voga, 

anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, embora aduza que a empresa 

ré não realiza costumeiramente acordos, tal por si só não é fundamento 

suficiente para afastar a realização do referido ato, ao passo que, alegar 

a dificuldade em deslocar-se para a audiência não é argumento válido, 

conquanto tivesse ciência da obrigatoriedade de seu comparecimento ao 

propor a ação, uma vez que assistido por advogado que detém 

conhecimento técnico acerca do tema. Tão imprescindível é o ato de 

conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe acerca da extinção do feito sem 

resolução do mérito se, intimada, a autora não comparecer, conforme 

disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor utiliza o art. 319, VII, do CPC, 

como embasamento legal para justificar a desnecessidade de realização 

do ato, entretanto, tal previsão não é aplicável ao presente feito, eis que 

há Lei especial tratando da matéria, qual seja, nº 9.099/95, de modo que 

incabível a aplicação em voga, em observância ao princípio da 

especialidade. Dessa feita, considerando a ausência de previsão legal 

para dispensa do ato, bem como motivo devidamente convalidado por 

provas e justificativa plausível, INDEFIRO o pleito em voga, mantendo a 

solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NEVES DE GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000914-40.2019.8.11.0021. REQUERENTE: WANDERSON NEVES DE 

GODOI REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. Os 

autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de cancelamento 

da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu deslocamento para local 

da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré nunca faz proposta de 

acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, detém rito próprio e 

especial visando sempre a conciliação entre as partes para fins de 

atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da celeridade, 

simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, consoante 

disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação encimada, 

quando trata do rito adota para processamento dos pedidos opostos, traz 

em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, independentemente de 

distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de 

conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” Tem-se, pois, que a 

conciliação é característica obrigatória e elementar do rito adotado pelo 

Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por propor ação que se 

enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e demais da Lei em voga, 

anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, embora aduza que a empresa 

ré não realiza costumeiramente acordos, tal por si só não é fundamento 

suficiente para afastar a realização do referido ato, ao passo que, alegar 

a dificuldade em deslocar-se para a audiência não é argumento válido, 

conquanto tivesse ciência da obrigatoriedade de seu comparecimento ao 

propor a ação, uma vez que assistido por advogado que detém 

conhecimento técnico acerca do tema. Tão imprescindível é o ato de 

conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe acerca da extinção do feito sem 

resolução do mérito se, intimada, a autora não comparecer, conforme 

disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor utiliza o art. 319, VII, do CPC, 

como embasamento legal para justificar a desnecessidade de realização 

do ato, entretanto, tal previsão não é aplicável ao presente feito, eis que 

há Lei especial tratando da matéria, qual seja, nº 9.099/95, de modo que 

incabível a aplicação em voga, em observância ao princípio da 

especialidade. Dessa feita, considerando a ausência de previsão legal 

para dispensa do ato, bem como motivo devidamente convalidado por 

provas e justificativa plausível, INDEFIRO o pleito em voga, mantendo a 

solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO DESTERRO EVARISTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000875-43.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA DO DESTERRO 

EVARISTO SOARES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 

designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-33.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000811-33.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELIVALDO MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 

designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002310-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLYTA TOMAZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1002310-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SUELLYTA TOMAZ GARCIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ETERNA DOS SANTOS FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000804-41.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DIVINA ETERNA DOS 

SANTOS FAUSTINO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Os autos vieram conclusos diante do pedido da requerente de 

cancelamento da sessão de conciliação, eis que dificultoso seu 

deslocamento para local da solenidade, aduzindo ainda que a empresa ré 

nunca faz proposta de acordo. Pois bem. É cediço que a Lei nº 9.099/95, 

detém rito próprio e especial visando sempre a conciliação entre as partes 

para fins de atender aos seus princípios regedores, quais sejam, da 

celeridade, simplicidade, oralidade, informalidade e economia processual, 

consoante disposto no art. 2º, da referida Lei. Não obstante, a legislação 

encimada, quando trata do rito adota para processamento dos pedidos 

opostos, traz em seu art. 16º, que “Registrado o pedido, 

independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado 

designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de quinze dias.” 

Tem-se, pois, que a conciliação é característica obrigatória e elementar do 

rito adotado pelo Juizado Especial, ao passo que o autor, ao optar por 

propor ação que se enquadra nos requisitos elencados no art. 3º e 

demais da Lei em voga, anuiu com o rito por ela aplicado. Outrossim, 

embora aduza que a empresa ré não realiza costumeiramente acordos, tal 

por si só não é fundamento suficiente para afastar a realização do 

referido ato, ao passo que, alegar a dificuldade em deslocar-se para a 

audiência não é argumento válido, conquanto tivesse ciência da 

obrigatoriedade de seu comparecimento ao propor a ação, uma vez que 

assistido por advogado que detém conhecimento técnico acerca do tema. 

Tão imprescindível é o ato de conciliação, que a Lei nº 9.099/95 dispõe 

acerca da extinção do feito sem resolução do mérito se, intimada, a autora 

não comparecer, conforme disposto no art. 51, inciso I. Por fim, o autor 

utiliza o art. 319, VII, do CPC, como embasamento legal para justificar a 

desnecessidade de realização do ato, entretanto, tal previsão não é 

aplicável ao presente feito, eis que há Lei especial tratando da matéria, 

qual seja, nº 9.099/95, de modo que incabível a aplicação em voga, em 

observância ao princípio da especialidade. Dessa feita, considerando a 

ausência de previsão legal para dispensa do ato, bem como motivo 

devidamente convalidado por provas e justificativa plausível, INDEFIRO o 

pleito em voga, mantendo a solenidade aprazada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L J DE BARROS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO LOBO DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 
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1001853-20.2019.8.11.0021. REQUERENTE: L J DE BARROS - ME 

REQUERIDO: MARCO AURELIO LOBO DE CASTRO Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando que em sede de solenidade o patrono da 

requerente informou que já houve acordo entre as partes, INTIME-SE o 

autor para informar se ainda há interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000988-94.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUIS CARLOS PEREIRA 

BORGES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

DETERMINO desde já que SE INTIMEM as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as provas que 

pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de preclusão. 

Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, arrolem as 

eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 9.099/95), sob 

pena eventual contradita alegada pela parte adversa implicar em 

automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na intimação por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

da hipótese ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, 

com aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita 

na data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sendo 

requerida a produção de provas pelas partes, venham-me CONCLUSOS. 

Com a manifestação das partes pelo julgamento antecipado, remetam-se 

os autos para Juiz(a) Leigo(a). Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI GIACOMOLLI FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000299-50.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SIDINEI GIACOMOLLI FEIJO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000939-53.2019.8.11.0021. REQUERENTE: APRIGIO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

Regime de Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos 

aclaratórios. Se tempestivo, RECEBO os embargos opostos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000588-80.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PATRICIA GONCALVES STEIN 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001372-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MACHADO DA COSTA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDNEIA APARECIDA MACEDO PETTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001372-91.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ANDREIA MACHADO DA 

COSTA SILVA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: RUDNEIA APARECIDA 

MACEDO PETTER Vistos em Regime de Exceção. Tendo em vista que já 

decorrera prazo além do estipulado no acordo homologado, DETERMINO a 

intimação da requerente para informar se fora quitado, no prazo de 05 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. ÁGUA BOA, 10 de março de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000846-90.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000848-94.2018.8.11.0021. INTERESSADO: ELIANE MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em Regime de Exceção. Sem 

delongas desnecessárias, tendo em vista que a autora colacionou aos 

autos prova da alegada hipossuficiência, ACOLHO o pleito de id nº 

19198302, razão porque Defiro o pedido de gratuidade formulado, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, suspendendo a exigibilidade 

da condenação nas custas processuais, o que não se aplicará à multa por 

litigância de má-fé, eis que se trata de condenação (sanção) e não custa 

processual. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa-MT, 10 de março 

de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000554-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TEREZINHA FAVRETTO DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000554-42.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: LUCIMAR TEREZINHA 

FAVRETTO DE MELLO EXECUTADO: PAULO CESAR MELO Vistos em 

Regime de Exceção. Considerando que não fora possível realizar a 

citação da executado bem como a penhora do bem indicado, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001742-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARTINS DA SILVA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001742-07.2017.8.11.0021. REQUERENTE: ELIANE MARTINS DA SILVA 

NOVAIS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos em Regime 

de Exceção. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

DETERMINO a intimação das partes para pugnarem o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o 

prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento 

espontâneo da condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de 

sentença pela parte autora, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 
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(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000433-14.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LOPES BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000433-14.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: AUGUSTO LOPES BOLZAN 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR 

Vistos em Regime de Exceção. Considerando que a parte sucumbente não 

efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 

18083671, determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001418-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DE LIMA WOLPP OAB - GO50592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICHETTI & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001418-80.2018.8.11.0021. REQUERENTE: JOAO LUIZ FILHO 

REQUERIDO: VICHETTI & OLIVEIRA LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos embargos postos. 

Se tempestivo, RECEBO os Embargos/Impugnação à Execução. 

Considerando que já apresentada a impugnação, INTIME-SE o impugnante 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma 

corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 

do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo cumprido e 

certificado, REMETAM-SE os autos à Juíza Leiga, nos termos do 

Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa-MT, 10 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010289-19.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0013989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER FINANCIAMENTOS (EXECUTADO)

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010289-19.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: FERNANDO ALVES DE 

ALMEIDA EXECUTADO: SANTANDER FINANCIAMENTOS, AYMORE Vistos 

em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento 

do alvará expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada 

nada manifestou, conforme atesta certidão de ID 23962116, tem-se que 

fora satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas 

de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos 

do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito 

quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve 

o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000983-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000983-09.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCELO FERREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 23970281, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 
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ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000982-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000982-24.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCELO FERREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará 

expedido nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada 

manifestou, conforme atesta certidão de ID 23962132, tem-se que fora 

satisfeita a presente execução. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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RONAN RIBEIRO CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000509-72.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: RONAN RIBEIRO CARVALHO 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que a requerente pugnou pela extinção do feito, consoante 

manifestação de id nº 28147328, tem-se que fora satisfeita a presente 

execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação e, via de consequência, a extinção da execução por 

pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILLMAR BERTOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CORDEIRO (REQUERIDO)

MUSSIO FONSECA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000893-64.2019.8.11.0021. REQUERENTE: WILLMAR BERTOL 

REQUERIDO: MUSSIO FONSECA CORDEIRO, PEDRO CORDEIRO Vistos em 

Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a autora não acostou 

aos autos todos os documentos necessários para o prosseguimento do 

feito. Assim, considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id nº 28048154), diante da ausência de emenda da petição inicial, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, 

parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o 

cancelamento da distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a 

sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Água 

Boa-MT, 10 de março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 
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1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000437-17.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARTINHA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Regime de Exceção. Ante o teor da certidão de id. nº 29865099 acerca 

da intempestividade do recurso inominado, NEGO SEGUIMENTO, eis que 

ausente um dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 223 

do CPC. No mais, CUMPRA-SE a r. decisão. ÁS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000437-17.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARTINHA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

em Regime de Exceção. Ante o teor da certidão de id. nº 29865099 acerca 

da intempestividade do recurso inominado, NEGO SEGUIMENTO, eis que 

ausente um dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 223 

do CPC. No mais, CUMPRA-SE a r. decisão. ÁS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002080-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT3572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SOARES OLIVEIRA OAB - SP344214 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1002080-10.2019.8.11.0021. REQUERENTE: HILDA MARIA REZENDE 

REQUERIDO: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Vistos 

em Regime de Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora 

devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência, sem 

apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na solenidade de 

conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 27447126. A 

despeito de o advogado da autora ter comparecido ao ato, conforme 

redação do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, a presença é pessoal, não 

isentando o feito da extinção o fato de o procurador do autor ter 

comparecido à solenidade. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-74.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001054-74.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TRISTAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001519-83.2019.8.11.0021. INTERESSADO: MARIA JOSE TRISTAO 

REQUERIDO: YDIARA GONCALVES DAS NEVES Vistos em Regime de 

Exceção. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTAS & MATARAN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001188-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MATHEUS CORREIA PONTES 

REQUERIDO: DANTAS & MATARAN LTDA - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado no id nº 23533613. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 
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ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L J DE BARROS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZELISMAR DA SILVA MARACAIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001851-50.2019.8.11.0021. REQUERENTE: L J DE BARROS - ME 

REQUERIDO: EZELISMAR DA SILVA MARACAIPE Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado no id nº 25449807. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera, não podendo lhe ser concedido prazo suplementar para 

apresentação, tampouco ser aceita justificativa após o referido ato. 

Devemos nos ater que o rigor da exigência do comparecimento pessoal 

das partes às audiências designadas, deve-se ao princípio maior do 

sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os 

litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que 

obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções 

para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção 

do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do 

Estado de São Paulo). Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do 

FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 9.099/1995, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da 

parte reclamante à audiência. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II, da 

CNGC), devendo a mesma ser intimada para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias, ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 

nº 9.099/95. Após, observadas as cautelas de estilo, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-02.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE FERREIRA DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000438-02.2019.8.11.0021. INTERESSADO: DAYANNE FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: PRIVALIA Vistos em Regime de Exceção. Sem 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima 

facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 20042411 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Ademais, considerando que a parte requerida efetuou o 

pagamento em id nº 20499146, JULGO EXTINTO o processo de execução, 

ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 

924, e o art. 925, estes últimos do CPC. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001874-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO SOARES FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001874-93.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALDO SOARES FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. 

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para ver sua 

pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. Acerca da 
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possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de anuência do 

requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência 

para que surta os efeitos legais, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE COELHO DE LIMA 02508914177 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDA OLIVEIRA MARQUEZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000405-46.2018.8.11.0021. REQUERENTE: ELAINE COELHO DE LIMA 

02508914177 REQUERIDO: WALDA OLIVEIRA MARQUEZ Vistos em 

Regime de Exceção. Ante o teor da certidão de id. nº 29790947 acerca da 

intempestividade do recurso inominado, NEGO SEGUIMENTO, eis que 

ausente um dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 223 

do CPC. No mais, CUMPRA-SE a r. decisão. ÁS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-73.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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SINARA SOARES CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA MARIA MAZZI MARCHI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000927-73.2018.8.11.0021. REQUERENTE: SINARA SOARES CARDOSO 

REQUERIDO: LEDA MARIA MAZZI MARCHI - ME Vistos em Regime de 

Exceção. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 18964600). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001775-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001775-26.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PAULO VICTOR SOUZA 

BARBOSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta por PAULO VICTOR 

SOUZA BARBOSA em face de ESTADO DE MATO GROSSO. O autor 

ajuíza ação ordinária, dizendo-se servidor público estadual, ocupante de 

cargo de provimento efetivo de perito oficial, Ref. B-002, tendo entrado em 

exercício em 25/03/2011. Defende que a contribuição previdenciária 

mensal deveria incidir apenas sobre parcelas incorporáveis ao salário do 

servidor, mas que ocorrem descontos indevidos sobre parcelas não 

incorporáveis aos vencimentos e, assim, não computáveis para o cálculo 

do benefício de aposentadoria, referente ao adicional noturno Réu citado, 

contesta suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, no período anterior 

a 2015 – MTPREV. Argui prejudicial de prescrição de valores com 

vencimento anterior ao quinquênio que precede a propositura da ação. 

Sobre o mérito, sustenta que a arrecadação da contribuição previdenciária 

está em conformidade com a Lei Estadual que possui competência para 

legislar sobre o assunto. Ora, Embora o Mato Grosso Previdência - 

MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira 

e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua 

atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe 

o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar 

de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada Com 

relação ao mérito, atualmente, a jurisprudência Pátria tem entendimento 

firmado no sentido da impossibilidade de incidência de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de 

aposentadoria do servidor público. Sob tal perspectiva, as verbas 

indenizatórias são, de modo geral, transitórias, não fazendo parte da base 

do chamado salário-real-de-contribuição, eis que ausente o critério de 

“habitualidade” previsto em Lei. Veja-se, por analogia: Parcelas excluídas 

do salário-real-de-contribuição. O artigo 28, §9º, da Lei 8.212/91, arrola as 

rubricas que não integram o salário-de-contribuição. A Medida Provisória 

n.º 1.523-11/97 buscou incluir no salário-real-de-contribuição “os abonos 

de qualquer espécie ou natureza e as parcelas denominadas 

indenizatórias”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn n.º 

1.659, acabou por declarar a inconstitucionalidade da norma em questão, 

por afronta ao artigo 201, §4º, da Constituição Federal, segundo o qual “os 

ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 

salário para o efeito de contribuição previdenciária e conseqüente 

repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei”. Dessa forma, 

as verbas de natureza indenizatória não podem, por força constitucional, 

serem incluídas no salário-de-contribuição, razão pela qual as rubricas 

arroladas no §9º agora estudado não tem natureza taxativa, como sugere 

a redação do dispositivo. VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de 

direito previdenciário. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. pag. 278. Trago à 

baila, ainda, o que dispõe sobre o tema a nossa Constituição Federal: Art. 

40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 3º Para o cálculo 

dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 

consideradas as remunerações utilizadas como base para as 

contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 

artigo e o art. 201, na forma da lei. Art. 201. A previdência social será 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 11. Os ganhos habituais do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 421 de 995



empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de 

contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, 

nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 

20, de 1998) Nesse passo, como mencionado, cediço na jurisprudência 

que as verbas “propter laborem” não integram a base de cálculo de 

proventos de aposentadoria, não podendo, por isso mesmo, ser 

descontados dos servidores da ativa para fins de contribuição “futuras”. 

Aceitar a tese elaborada pela parte demandada, salvo melhor juízo, 

acarretaria, na verdade, enriquecimento indevido da ré em desfavor da 

demandante, situação vedada em nosso ordenamento jurídico. Veja-se 

que a tese firmada pelo Eg. STF, quando do julgamento do tema n. º 163, 

foi, precisamente, a seguinte: “não incide contribuição previdenciária 

sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade”. Confira-se, ainda, os seguintes 

precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 

VERA CRUZ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE 

PARCELAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. REPETIÇÃO. CABIMENTO. Pedido 

de suspensão do feito - Prejudicado o pedido de suspensão formulado 

pela parte recorrente, ante o advento do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 593.068-8/SC, em 11/10/2018, no qual, por maioria, 

restou fixada a seguinte tese (Tema 163): “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”. 

Contribuição previdenciária incidente sobre verbas de caráter 

indenizatório - Não se pode exigir contribuição previdenciária sobre 

determinadas parcelas de caráter transitório e indenizatório, que não 

poderão ser incorporadas pelo servidor no momento de sua 

aposentadoria. A relação jurídica existente entre as partes é pautada pelo 

princípio da comutatividade, não podendo ser exigida contribuição 

previdenciária sobre determinadas parcelas que não poderão ser 

incorporadas pelo servidor no momento de sua aposentadoria. Por 

conseguinte, cabível a cessação das exações sobre as parcelas 

alcançadas sob as referidas rubricas, além da devolução dos valores 

indevidamente deduzidos. Atualização do débito - Não incidem as 

alterações da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º -F da Lei 

nº 9.494/97, à repetição de indébito tributário, que deve seguir regramento 

próprio. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a 

partir do pagamento indevido (verbete nº 162 da Súmula do STJ) e deve 

ser feita pelo IGP-M, por ser o índice que melhor recompõe as perdas 

ocasionadas pela inflação. Os juros de mora incidem em 6% ao ano (na 

medida em que a parte autora não recorreu quanto ao ponto e sob pena 

de reformatio in pejus), contados do trânsito em julgado da sentença, 

também em virtude do caráter tributário. Prequestionamento – Descabido o 

prequestionamento dos dispositivos suscitados, porquanto a 

fundamentação trazida restou suficientemente enfrentada no presente 

julgado. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70080998826, Vigésima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, 

Julgado em: 28-05-2019) APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. MUNICÍPIO 

DE VERA CRUZ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS SOBRE 

PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ILEGALIDADE. É descabida a 

incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza 

indenizatór ia  ou temporár ias,  que não incorporem à 

remuneração/proventos do servidor. Precedentes do STJ e STF. Direito à 

restituição dos valores descontados indevidamente, observada a 

prescrição qüinqüenal. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE 

DETERMINAÇÃO DA SUPREMA CORTE. Não havendo determinação do 

Supremo Tribunal Federal para que os processos envolvendo a matéria 

fossem suspensos, possível o seu prosseguimento, ainda que tenha sido 

reconhecido que se trate de questão de repercussão geral. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. A correção monetária, cuidando a 

espécie de repetição do indébito tributário, deverá incidir segundo o IGP-M, 

por ser o índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias. Os juros 

de mora devem ser fixados em 1% ao mês, a contar da data do trânsito 

em julgado, conforme previsto nos arts. 161, § 1º, e 167, parágrafo único, 

ambos do CTN, e na Súmula 188 do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE NATUREZA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO 

SOMENTE QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. EXEGESE DO ART. 

85, §§ 3º E 4º, II, DO NOVO CPC. Tratando-se de sentença de natureza 

ilíquida, não há como estimar o montante que resultará da condenação 

imposta ao ente público. A definição do percentual, segundo as diretrizes 

moduladoras dos incisos I a V, do § 3º, do artigo 85, do Novo CPC, 

somente será possível quantificar quando liquidado o julgado, ex vi do 

disposto no II, § 4º, do mesmo artigo de lei. PREQUESTIONAMENTO. O 

julgador não está obrigado, para fins de prequestionamento, a se 

manifestar sobre todos os dispositivos legais aventados pelas partes, 

bastando que a fundamentação seja suficiente para a solução do caso 

concreto. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO. De acordo com a 

súmula 490 do STJ, faz necessário o reexame necessário quando se 

tratar de sentenças ilíquidas. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

SENTENÇA CONFIRMADA, NO MAIS, EM REEXAME NECESSÁRIO. 

(Apelação Cível Nº 70071985444, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 28/03/2017) 

Logo, deve ser determinado a devolução dos valores indevidamente 

cobrados. Nessa seara, a devolução dos valores em muito se distancia de 

qualquer ofensa ao princípio da solidariedade contributiva, insculpido no 

artigo 195 da Carta Magna, eis que, ao bem da verdade, manter a situação 

vivenciada pela parte autora criaria hipótese vedada no CC/2002, aquela 

denominada enriquecimento indevido. Ainda, deve ser declarada prescrita 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (05/09/2019). 

Porém, ainda que se reconheça o direito a percepção da diferença 

remuneratória, por tratar-se de percentual no montante de 11%, somente 

na fase de cumprimento da sentença é que será possível a apuração do 

percentual devido. Quanto a incidência de juros e correção monetária. 

Com o julgamento da ADI nº 4357/DF, o STF declarou inconstitucionais 

vários incisos e expressões do art. 100 da Constituição Federal, dentre 

eles o §12, que determinava que a correção monetária e os juros de mora, 

no caso de atraso, deveriam adotar os índices e percentuais aplicáveis às 

cadernetas de poupança, o que, por consectário lógico, acabou afetando 

o artigo 1-F, da Lei nº 9.494/1997, em razão da inconstitucionalidade por 

arrastamento, voltando a vigência da redação originária do artigo 1º-F, que 

estabelecia JUROS de MORA de 6% ao ano. Já a CORREÇÃO MONETÁRIA 

por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 

11.960/09 (ADI 4357/DF), deverá ser calculada não pela TR, mas pelo 

IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. Neste caso, não se aplicará o 

efeito prospectivo com a modulação dos efeitos a partir de 23.03.2015, 

que só se referem à situações jurídicas já consolidadas (precatórios 

expedidos ou pagos), e não a títulos a serem constituídos, como no 

presente feito. Sobre o tema, colaciona-se a jurisprudência do C. STJ e E. 

TJMT, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 

5º DA LEI N. 11.960/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). ÍNDICE DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICÁVEL: IPCA. JULGAMENTO DE ADI NO STF. 

SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, no 

julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.946/SP, assentou a 

compreensão de que a Lei n. 11.960/09, ante o seu caráter instrumental, 

deve ser aplicada de imediato aos processos em curso, à luz do princípio 

tempus regit actum, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua 

vigência. 2. O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade parcial por 

arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09, no julgamento da ADI 4357/DF, 

Rel. Min. Ayres Brito, em 14.3.2013. 3. A Primeira Seção, por unanimidade, 

na ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.270.439/PR, 

assentou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção monetária, por força da 

declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, 

deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a 

inflação acumulada do período. 4. A pendência de julgamento no STF de 

ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o 

sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. Cabível o exame de tal 

pretensão somente em eventual juízo de admissibilidade de Recurso 

Extraordinário interposto nesta Corte Superior. 5. A correção monetária e 

os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo 

de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. 

Logo, não há falar em reformatio in pejus. 6. Por fim, com relação à liminar 

deferida pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 
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16.745-MC/DF, não há falar em desobediência desta Corte em cumprir 

determinação do Pretório Excelso, haja vista que não há determinação 

daquela Corte para que o STJ e demais tribunais pátrios se abstenham de 

julgar a matéria relativa aos índices de juros de mora e correção monetária 

previstos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 

11.960/2009. Tampouco se extrai comando para que as Cortes do País 

aguardem ou mantenham sobrestados os feitos que cuidam da matéria até 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI. Agravo regimental 

improvido.(STJ, Relator: Ministro Humberto Martins, data de julgamento: 

11/02/2014 - Segunda turma). RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

- DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS 

SUFICIENTES AO PLENO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - 

VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DO 

ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. O julgamento antecipado da lide é um poder/dever 

conferido ao magistrado e previsto no artigo 330 do Código de Processo 

Civil e, no caso em que a prova necessária para dirimir a controvérsia 

originária for exclusivamente documental, a sua adoção pelo julgador não 

configura cerceamento de defesa e nem fere o princípio da isonomia. 

Consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal 

de Justiça é devido o recebimento de diferença salarial decorrente da 

conversão errônea de cruzeiros reais em URV. Em cumprimento as 

medidas cautelares deferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o 

índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) deve ser 

adotado nos cálculos, a partir de 30/6/2009 (PRECEDENTES: Reclamações 

16705, 16745, 16977, 17287, 17486 17626, 17651 e 17772/STF). Mantidos 

os honorários advocatícios, visto que fixados com razoabilidade, com 

base no artigo 20, § 4º do CPC. (TJMT, Apelação / Reexame Necessário 

96323/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, 

Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Portanto, haverá a 

incidência de juros de mora fixados no percentual de 6% ao ano, a partir 

da citação; e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data 

em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor. 

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei 

por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: A) 

RATIFICAR A LIMNAR CONCEDIDA E DETERMINAR ao requerido a 

cessação dos descontos de contribuição previdenciária sobre as 

parcelas de caráter transitório/vantagens temporárias que não são 

passíveis de incorporação aos proventos do servidor, no caso, o adicional 

noturno, ficando adstrito o desconto às parcelas incorporáveis; B) 

CONDENAR o réu à restituição dos valores descontados indevidamente; 

C) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação (05/09/2019); D) 

FIXAR os JUROS de MORA no percentual de 6% ao ano, a partir da 

CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO 

INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio 

do servidor; E) APURAR os valores na fase executória mediante simples 

cálculo aritmético a ser apresentado pela parte Exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Deixo de condenar a promovida no pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I 

.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na 

forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-61.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (REQUERIDO)

JOSE ALVES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000932-61.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIMAR APARECIDA 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA, 

JOSE ALVES DE ANDRADE Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, ante as provas já produzidas 

pelas partes, sendo desnecessária dilação probatória. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

proposta por LUCIMAR APARECIDA SOARES DA SILVA em desfavor de 

MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a requerente sustenta que no dia 17/12/2014 dirigia o seu veículo na 

BR-158, próximo ao município de Água Boa-MT, vindo de Confresa para 

Barra do Garças-MT, quando foi surpreendida pela ambulância do 

município reclamado, vindo em sentido contrário e efetuando a 

ultrapassagem de um caminhão em local com sinalização de “proibido 

ultrapassar” (faixa amarela contínua). Diante de tal situação se viu 

compelida a desviar seu carro, jogando-o para fora da pista, com o intuito 

de se salvaguardar e evitar uma colisão frontal. Como teve prejuízos 

materiais com seu veículo, que capotou ao sair da pista, requer 

indenização por danos materiais no importe de R$31.643,17 (trinta e um mil 

seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) para o conserto 

de seu veículo, já incluindo peças e serviço. Alega o Município, por sua 

vez, que os danos materiais não são de sua responsabilidade, pois, 

segundo observa-se no Boletim de Acidente de Trânsito, a autora teria 

saído sozinha da pista, sem que tivesse havido conduta do motorista da 

ambulância capaz de causar o referido acidente. Pugna pela 

improcedência da ação. Com efeito, a responsabilidade civil do Município é, 

em regra, objetiva baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 

6º da CF, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Confirmado o dano e o nexo causal à conduta comissiva da 

municipalidade, além de inexistentes elementos de exclusão da 

responsabilidade, opera-se o dever de indenizar. No caso concreto, no dia 

17/12/2014 dirigia o seu veículo na BR-158, próximo ao município de Água 

Boa-MT, vindo de Confresa para Barra do Garças-MT, quando foi 

surpreendida pela ambulância do município reclamado, vindo em sentido 

contrário e efetuando a ultrapassagem de um caminhão em local com 

sinalização de “proibido ultrapassar” (faixa amarela contínua), o que fez 

com que a autora desviasse abruptamente e acabasse jogando seu carro 

para fora da pista, evitando assim uma colisão frontal, que poderia ser 

fatal, tudo como documentado e relatado no Boletim de Acidente de 

Trânsito, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento juntado em 

mov. ID 19991645. Logo, restou devidamente comprovado o dano, de 

acordo com os orçamentos acostados que dão conta de demonstrar as 

sérias avarias no veículo da autora, pois houve o capotamento, bem como 

o agir da Administração Pública, que teve responsabilidade pelo acidente, 

consoante Boletim de Ocorrência acostado aos autos. Ademais, restou 

demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o agir da 

administração pública, restando configurado o dever de indenizar. Essas 

premissas forçam reconhecer que a reclamada deve responder pelos 

danos materiais causados à reclamante, razão pela qual a procedência 

dos pedidos é a medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE TORRES. 

DANOS MATERIAIS NO AUTOMÓVEL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE 
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DO ENTE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. A responsabilidade da Pessoa 

Jurídica de Direito Público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da 

Constituição, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, 

cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o 

dano – Teoria do Risco Administrativo. Com isso, verificada ação ou 

omissão específica da administração pública, basta, nestas hipóteses, a 

análise acerca do dano causado e do nexo de causalidade entre ambos. 

2. Na espécie, a ambulância conduzida por servidor público do Município, 

no desempenho de suas funções, colidiu com o veículo do autor. As 

provas produzidas durante a instrução processual são suficientes a 

indicar que o acidente de trânsito ocorreu por responsabilidade do agente 

municipal. Da situação, o autor suportou prejuízo material. 3. Presente 

prova dos fatos, do dano e do nexo de causalidade, devida a condenação 

do Município a indenizar o autor por danos materiais. 4. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, 

da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 

Recurso Cível, Nº 71008493462, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, 

Julgado em: 22-08-2019) No tocante aos danos materiais pleiteados, 

verifico que a parte autora traz orçamento de peças e serviços com 

descrição compatível com o conserto necessário, ante as fotos e 

descrição das avarias apresentadas no veículo, devendo este valor ser 

pago pela reclamada, qual seja, o total de R$ 31.643,17 (trinta e um mil 

seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO condenando o demandado 

Município de Ribeirão Cascalheira ao pagamento de R$ 31.643,17 (trinta e 

um mil seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) a título 

de danos materiais, corrigidos pelo IPCA-E a contar da data citação, índice 

aplicável em face do julgamento do Tema 810 do STF, ainda acrescido de 

juros de 0.5%, também a partir da citação, e assim o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001810-83.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MENDEL ROSSI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001810-83.2019.8.11.0021. INTERESSADO: CAROLINE MENDEL ROSSI 

REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por CAROLNE 

MENDEL ROSSI em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado: 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE 

PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL Indefiro a preliminar de ilegitimidade 

passiva e inépcia da inicial por se tratar de autarquia estadual detentora 

de personalidade jurídica. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito e ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relatou a 

parte autora que, na data de 16/08/2013, alienou sua motocicleta para o 

Sr. Renato Pereira Montel, que deixou de transferir o veículo para o seu 

nome, até a data de 29/04/2014. E neste ínterim foram imputadas multas 

gravíssimas, as quais entende serem de responsabilidade do Sr. Renato, 

requerendo a sua anulação e danos morais. O DETRAN apresentou 

contestação. Com efeito, cabia a parte autora, além de assinar o 

documento que viabiliza a transferência da propriedade, proceder à 

comunicação de venda ao DETRAN, no prazo de 30 dias, a teor do art. 

134 do CTB. Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Assim não procedendo, evidenciada a sua culpa "concorrente" pelas 

penalidades decorrentes da não transferência do veículo, pois não 

cumpriu obrigação que lhe competia. Logo, a ausência de diligência da 

parte autora na transação, ora debatida, contribuiu decisivamente para os 

danos e dissabores ora reclamados, motivo pelo qual não se vislumbra 

abalo moral indenizável. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECORRENTES DA NÃO 

TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E POSTERIOR 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E COBRANÇAS EM DESFAVOR DO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA FORMAL 

NO REGISTRO. DEVER LEGAL DO AUTOR, NA CONDIÇÃO DE VENDEDOR, 

DE REALIZAR A COMUNICAÇÃO DE VENDA PREVISTA NO ART. 134 DO 

CTB. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005812425, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

27/01/2016) No mais, quanto ao pedido relativo à transferência das 

penalidades tais como multas, pontuação da CNH, etc, não se desconhece 

a parcela de culpa da autora, que, ao deixar de comunicar ao DETRAN 

acerca da transferência da propriedade do veículo, a fim de se eximir da 

responsabilidade pelas multas do novo proprietário, descumpriu o disposto 

no art. 134 Código de Trânsito Brasileiro. Nesse contexto, em relação à 

comunicação pelo antigo proprietário acerca da transferência de 

propriedade, vale ressaltar que já restou pacificado no STJ o entendimento 

no sentido de que o artigo 134 do CTB, que estabelece responsabilidade 

solidária, sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as 

multas e débitos são posteriores à aquisição de veículo, afastando a 

responsabilidade do antigo proprietário. Entretanto não há nenhuma prova 

da data da venda da motocicleta para o novo proprietário, tampouco ele foi 

chamado a compor o polo passivo da demanda. Assim, conclui-se que a 

obrigação é, de fato, imposta ao proprietário do veículo, porquanto não 

logrou êxito em comprovar a data da tradição, tendo apresentado apenas 

uma declaração pública unilateral, registrada após a ocorrência dos fatos 

narrados. Logo, considerando que a parte autora, em nenhum momento, 

trouxe contrato de compra e venda, que demonstre que realmente vendeu 

o veículo e que ocorreu a tradição na data indicada na inicial, não restam 

provas que a parte autora deixou de ser o proprietária do veículo na 

ocasião dos débitos lançados, devendo arcar com as penalidades de 

responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo. Saliento que 

mesmo que o veículo fosse conduzido por terceiro, também é prevista a 

multa administrativa ao proprietário do veículo – motocicleta. Logo, não 

logrou êxito a autora em demonstrar a data da tradição do veículo. Diante 

do exposto, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA e julgo IMPROCEDENTES, os 

pedidos da inicial, declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 
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celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROBERTO MACEDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000713-48.2019.8.11.0021. AUTOR(A): BRUNO ROBERTO MACEDO 

SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de ação ajuizada por BRUNO ROBERTO 

MACEDO SILVA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, afirmando que 

participou de processo seletivo para o cargo de técnico em agroecologia, 

realizado pela Escola Estadual do Jaraguá, situada na zona rural do 

município de Água Boa/MT, e que obteve a melhor nota do certame, 

ficando à frente do segundo colocado, Joas de Melo Carvalho. Aduz 

ainda, que laborou do dia 04/02/2019 a 12/03/2019, quando foi informado 

que seria dispensado, bem como que foram contratados os candidatos 

subsequentes, Joas de Melo Carvalho e Fabrícia Alves Bueno de Oliveira, 

em que pese o autor tenha atingido uma classificação melhor. Com isso, 

requer a condenação do Estado de MT na obrigação de fazer para que o 

ente público efetue a sua contratação para a função de técnico em 

agroecologia na Escola Estadual Jaraguá, no período de 04/02/2019 a 

20/12/2019, bem como a condenação no pagamento de R$ 4.374,58, 

referente ao período que ministrou aulas, além de indenização por danos 

morais no montante de R$ 10.000,00. O ESTADO DE MATO GROSSO, por 

sua vez, aduz em defesa que resta claro que o Requerente não 

apresentou os documentos exigidos pelo item 5.1 do formulário de seleção 

contrato temporário Professor, Edital de Seleção nº 024/2018/SEDUC/MT, 

tendo agido dentro dos parâmetros da legalidade. Pois bem. O Edital em 

questão, em seu item 5.1 trata da exigência de apresentar: “5.1. Cursos de 

formação continuada PEFE (Pró-escolas formação na escola), palestras, 

seminários, minicursos e conferências realizadas na área de 

educação/atuação, em instituições reconhecidas pelo MEC, que 

contemplem conhecimentos didáticos-curriculares e de políticas 

educacionais, com limite de 05 pontos expedidos (certificados válidos 

apenas dos últimos 3 anos, exceção ao PEFE que de ser do ano vigente). 

Dessa feita, não assiste razão à parte autora quanto à afirmação de que 

teve a pontuação mais alta no referido teste seletivo, uma vez que, após a 

publicação da nota técnica 11/18 - Consulta de Instituições Credenciadas, 

foram desconsiderados os certificados emitidos pela instituição 

“AMAZONIA CURSOS” e “CIDADE APRENDIZAGEM”, uma vez que não 

possuem credenciamento no MEC, o que justifica a pontuação final do 

autor ter ficado menor. O Edital está cristalino em suas exigências e não 

resta dúvidas que ele de que os documentos apresentados pelo autor não 

condizem com os exigidos, não abrindo margem para erros. Sobre o tema 

a jurisprudência já se posicionou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO 

DE IJUÍ. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE FARMÁCIA. REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

REVOGAÇÃO. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que 

existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a 

demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme prevê o art. 300 do CPC/2015. No caso em análise, pleiteia a 

parte autora sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Farmácia, negada 

pelo Município por entender que o certificado apresentado para 

atendimento do requisito da qualificação específica prevista no edital do 

concurso não preenche a condição de similaridade com o objeto do cargo. 

Por seu turno, o edital prevê, expressamente, como requisito para a 

nomeação no cargo o "Ensino Médio Completo, com formação de Auxiliar 

de Farmácia ou similar e habilitação legal para o exercício da profissão”. A 

parte autora não apresentou diploma de curso de formação em auxiliar de 

farmácia, não sendo reconhecido, pelo município, o diploma no curso 

apresentado como similar ao exigido no edital. Assim, a dúvida sobre a 

similaridade ou não do curso com a qualificação específica prevista no 

edital do concurso, controvérsia técnica que depende da instrução do 

feito para ser solucionada, afasta, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito invocado. De outro lado, ausente perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, eis que, no caso de procedência 

da ação, terá a parte autora direito ao pagamento retroativo, se for o caso. 

Assim, deve ser revogada a tutela provisória deferida. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 71008563710, 

Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 22-08-2019) No que tange à falta 

de qualificação da candidata Fabrícia, consoante decisão no processo 

administrativo nº 120282/2019, a formação superior em Agronomia 

habilitaria a candidata a exercer as atividades técnicas exigidas pelo 

cargo. A orientação jurisprudencial no sentido de que a comprovação de 

que o candidato a cargo públ ico possui  grau de 

escolaridade/conhecimento superior ao exigido pelo edital do certame lhe 

confere direito líquido e certo à nomeação e posse, no caso contratação, 

não se mostrando razoável impedir seu acesso ao serviço público. A 

respeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que 

revela-se "ilegal a eliminação do candidato que apresentou diploma de 

formação em nível superior ao exigido no edital, na área de formação que 

guarda identidade, uma vez que resta comprovado que o candidato reúne 

as condições necessárias para a investidura no referido cargo" (AREsp 

nº 1129655, Ministra Assusete Magalhães, julgado monocraticamente em 

22/08/2017). A ausência de documento exigido em edital é motivo para 

eliminação em concurso público, os elementos dos autos não suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Arthur George da Silva Barros Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000979-35.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ORLEY ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 
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cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000948-15.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELTON ROGERIO MOHR 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado na residência da parte autora, como alegado 

na inicial, de modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa 

da suposta inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. 

MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO 

DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO 

CONFLITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO 

À EFETIVA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE 

DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

24-04-2019) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê, não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000900-56.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada 

falha na prestação dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que 

possui contrato de telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte 

ré. Alega não ser possível realizar chamadas na localidade onde reside – 

Cocalinho/MT – mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 

11 dias a cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora 

que presta os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado 

resolver a questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com 

isso, requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por 

danos morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos 

limites cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da 

investigação técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de 

caráter difuso ou pelo menos homogêneo. Salienta-se que são 

recorrentes as ações reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do 

serviço de telefonia no interior do Estado, o que evidencia que a solução 

não pode ser individual, havendo a necessidade de atuação coletiva para 

melhoria do serviço. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o 

caso. Preconiza o artigo 113 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma 

análise crítica, mais acurada (perícia técnica), para se aferir a origem da 

suposta diminuição do sinal do serviço telefônico contratado na residência 

da parte autora, como alegado na inicial, de modo a demonstrar sem 

sombra de dúvida qual a real causa da suposta inoperabilidade da linha, e 

os motivos que a determinaram, portanto, vejo a total incompetência deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito, ante a 

complexidade da causa, pois o próprio legislador pátrio elencou no art. 3º 

da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de menor complexidade. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE 

SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA DISPONIBILIDADE 

E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO 

FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MACHADO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000986-27.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MACHADO 

CUNHA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS decorrentes da alegada falha na prestação 

dos serviços pela reclamada. Na a parte autora que possui contrato de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga junto à parte ré. Alega não ser 

possível realizar chamadas na localidade onde reside – Cocalinho/MT – 

mesmo não estando inadimplente. Sustenta que há mais de 11 dias a 

cidade não tem sinal de telefonia celular pela única operadora que presta 

os serviços na localidade, a reclamada. Aduz ter tentado resolver a 

questão pela via administrativa, todavia, não obteve êxito. Com isso, 

requer a adequada disponibilização do serviço e indenização por danos 

morais. Essa questão, porém, assume contornos que exorbitam dos limites 

cognitivos e probatórios do JEC, seja pela complexidade da investigação 

técnica a ser desenvolvida, seja por implicar direitos de caráter difuso ou 

pelo menos homogêneo. Salienta-se que são recorrentes as ações 

reclamando quanto à ineficiência e/ou ausência do serviço de telefonia no 

interior do Estado, o que evidencia que a solução não pode ser individual, 

havendo a necessidade de atuação coletiva para melhoria do serviço. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 

113 do Código de Processo Civil, que: “A incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção”. Para que uma causa possa 

ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de 

questão complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a 

matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica, mais acurada 

(perícia técnica), para se aferir a origem da suposta diminuição do sinal do 

serviço telefônico contratado pela parte autora, como alegado na inicial, de 

modo a demonstrar sem sombra de dúvida qual a real causa da suposta 

inoperabilidade da linha, e os motivos que a determinaram, portanto, vejo a 

total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o 

presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador 

pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de 

menor complexidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNICÍPIO DE 

IBIRAPUITÃ. AUSÊNCIA DE SINAL NA REGIÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIMENSÃO COLETIVA DO CONFLITO. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, QUANTO À EFETIVA 

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DO SINAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. UNÂNIME. (TJRS, Recurso 

Cível, Nº 71008182016, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019) Nessa 

esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, 

não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de 

incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei de 

regência. Por fim, anoto que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual 

poderá socorrer-se das vias ordinárias, onde poderá gozar, se for o 

caso, do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, face à 

incompetência do Juizado Especial para apreciar a causa, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, 

inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 
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à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arthur George da Silva Barros Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000921-66.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ALEX JUNIOR DOS SANTOS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 23962103, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000289-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000289-40.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA 

EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de execução de sentença movida por JOSE 

ROBERTO DA SILVA, contra CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA – ME 

buscando, em síntese, satisfação do seu crédito materializado em decisão 

judicial. Instado, o demandado impugnou o valor indicado pela autora, 

apresentando planilha de cálculo em id nº 15744443. Devidamente 

intimada, a exequente concordou com o valor apontado pelo executado, 

informando os dados bancários. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, 

considerando que a exequente concordou com o valor apresentado pela 

executada, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 15744443 dos autos. 

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. INTIME-SE a requerida para efetuar o pagamento do 

valor ora homologado, devendo ser expedido alvará em favor da 

exequente tão logo comprovado nos autos. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000287-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA LEITE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000287-70.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: DANIELA LEITE DOS SANTOS 

EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de execução de sentença movida por 

DANIELA LEITE DOS SANTOS, contra CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME buscando, em síntese, satisfação do seu crédito materializado 

em decisão judicial. Instado, o demandado impugnou o valor indicado pela 

autora, apresentando planilha de cálculo em id nº 15742891. Devidamente 

intimada, a exequente concordou com o valor apontado pelo executado, 

informando os dados bancários. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, 

considerando que a exequente concordou com o valor apresentado pela 

executada, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 15742891 dos autos. 

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. INTIME-SE a requerida para efetuar o pagamento do 

valor ora homologado, devendo ser expedido alvará em favor da 

exequente tão logo comprovado nos autos. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 
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de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000288-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERENILCE MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000288-55.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: ERENILCE MARIA DE JESUS 

EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de execução de sentença movida por 

ERENILCE MARIA DE JESUS, contra CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA 

– ME buscando, em síntese, satisfação do seu crédito materializado em 

decisão judicial. Instado, o demandado impugnou o valor indicado pela 

autora, apresentando planilha de cálculo em id nº 15743295. Devidamente 

intimada, a exequente concordou com o valor apontado pelo executado, 

informando os dados bancários. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, 

considerando que a exequente concordou com o valor apresentado pela 

executada, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 15743295 dos autos. 

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. INTIME-SE a requerida para efetuar o pagamento do 

valor ora homologado, devendo ser expedido alvará em favor da 

exequente tão logo comprovado nos autos. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000290-25.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CARDOSO BRITO FIALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000290-25.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: KENIA CARDOSO BRITO 

FIALHO EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos 

em Regime de Exceção. Cuida-se de execução de sentença movida por 

KENIA CARDOSO BRITO FIALHO, contra CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME buscando, em síntese, satisfação do seu crédito materializado 

em decisão judicial. Instado, o demandado impugnou o valor indicado pela 

autora, apresentando planilha de cálculo em id nº 15743339. Devidamente 

intimada, a exequente concordou com o valor apontado pelo executado, 

informando os dados bancários. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, 

considerando que a exequente concordou com o valor apresentado pela 

executada, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 15743339 dos autos. 

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. INTIME-SE a requerida para efetuar o pagamento do 

valor ora homologado, devendo ser expedido alvará em favor da 

exequente tão logo comprovado nos autos. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WENTZ MANHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000291-10.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCOS WENTZ MANHAES 

EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de execução de sentença movida por 

MARCOS WENTZ MANHAES, contra CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME buscando, em síntese, satisfação do seu crédito materializado 

em decisão judicial. Instado, o demandado impugnou o valor indicado pela 

autora, apresentando planilha de cálculo em id nº 15744015. Devidamente 

intimada, a exequente concordou com o valor apontado pelo executado, 

informando os dados bancários. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, 

considerando que a exequente concordou com o valor apresentado pela 

executada, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 15744015 dos autos. 

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. INTIME-SE a requerida para efetuar o pagamento do 

valor ora homologado, devendo ser expedido alvará em favor da 

exequente tão logo comprovado nos autos. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000292-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000292-92.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: VANDA GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos em 

Regime de Exceção. Cuida-se de execução de sentença movida por 

VANDA GONCALVES DA SILVA, contra CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME buscando, em síntese, satisfação do seu crédito materializado 

em decisão judicial. Instado, o demandado impugnou o valor indicado pela 

autora, apresentando planilha de cálculo em id nº 15744461. Devidamente 

intimada, a exequente concordou com o valor apontado pelo executado, 

informando os dados bancários. Os autos vieram conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas despiciendas, 

considerando que a exequente concordou com o valor apresentado pela 

executada, HOMOLOGO o cálculo acostado em id nº 15744461 dos autos. 

Posto isso, inexistindo motivo para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, II e 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a 

vertente execução. INTIME-SE a requerida para efetuar o pagamento do 

valor ora homologado, devendo ser expedido alvará em favor da 

exequente tão logo comprovado nos autos. Sem custas. P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 
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de Exceção

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000151-08.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO PEREIRA DE MENEZES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANÇA PROCESSO n. 1000151-08.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), 32, SBS QUADRA 1 BLOCO C LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: MAURICIO 

PEREIRA DE MENEZES Endereço: RUA GUAPORÉ, 2741, - ATÉ 2998/2999, 

SAN REMO, VOTUPORANGA - SP - CEP: 15502-050 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO para 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento da carta precatória, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, 

por depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar 

o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento da carta 

precatória, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Com a 

advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento - CNGC, 

artigo 393. Alto Araguaia/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-60.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALVES CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000154-60.2020.8.11.0020. AUTOR(A): 

IZABEL ALVES CONCEICAO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. 1. A ação foi ajuizada no domicílio da parte 

autora, competente para o processamento, nos termos do artigo 109, § 3º 

da CRFB/88. 2. Verifico que estão preenchidos os requisitos essenciais 

da petição inicial, previstos no artigo 319 e seguintes do CPC, bem como 

foi juntado o prévio requerimento administrativo para a concessão do 

benefício previdenciário perante o INSS, com o indeferimento, o que 

demonstra seu interesse de agir (R. Ext. nº 631240, com Repercussão 

Geral reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal). 3. Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, dispõe o artigo 99 do Código de Processo 

Civil, que o pedido pode ser formulado na petição inicial, na contestação, 

na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Além 

disso, o juiz somente poderá indeferir o pedido, se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. 4. Por todo exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade da 

justiça, com a ressalva de que, uma vez revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa, nos termos do artigo 100, parágrafo 

único, do CPC. 5. Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação. 6. CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como 

para que apresente o EXTRATO PREVIDENCIÁRIO da parte autora e, se 

casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente. 7. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. 8. Por oportuno, 

desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 28 DE 

ABRIL DE 2020, ÀS 13h30min, apresentando o rol de testemunhas 

ressalvados nos termos do art. 450 do CPC. Registro que a parte 

interessada e as testemunhas deverão comparecer na solenidade 

independente de intimação, a qual ficará sob o encargo do d. Advogado. 

9. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS 

FRANÇA, Juíza de Direito

2ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000248-08.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PHELLIP BISPO DA SILVA MELO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT27569/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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Autos nº 1000248-08.2020.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por Potencia Comércio de Produtos de Informática, 

em face da conduta Chefe da Agência Fazendária de Alto Araguaia/MT, 

objetivando a liberação dos bens apreendidos no TAD 1144548-4. Aduz a 

impetrante que foi lavrado o TAD supramencionado, levando em 

consideração a suspensão da inscrição Estadual, sendo na oportunidade 

apreendidos os bens nele descritos, de modo que a liberação ficou 

condicionada ao pagamento da multa aplicada, qual seja, de R$56.099,32 

(cinquenta seis mil noventa e nove reais e trinta e dois centavos). Alega 

ainda, que as notas fiscais encontram-se no prazo de validade. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O caso é de indeferimento 

da petição inicial ante a manifesta ilegitimidade da autoridade indicada 

como coatora. Com efeito, em se tratando de mandado de segurança, 

“legitimado passivo é o ‘responsável pela ilegalidade ou abuso de poder’, 

segundo expressão que consta do próprio dispositivo constitucional. Se o 

ato de apreensão de mercadorias foi praticado por Agente de Tributos 

Estaduais, contra ele cabe a impetração - e não ao seu superior 

hierárquico - já que é foi o responsável pela ilegalidade, cabendo-lhe a 

obrigação de desfazer o ato se a ordem mandamental for concedida, sob 

pena de extinção por ilegitimidade passiva ad causam. (N.U 

0047958-53.2010.8.11.0000, ARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2010, 

Publicado no DJE 08/09/2010). Na mesma linha: MANDADO DE 

SEGURANÇA – NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE NOTAS FISCAIS - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

FAZENDA – ATO COATOR ATRIBUÍDO AO FISCAL DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS – SEGURANÇA DENEGADA. O Secretário de Estado de 

Fazenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de 

segurança que ataca ato coator atribuído à Fiscal de Tributos Estaduais. 

(N.U 1000884-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado 

no DJE 22/11/2019) Na espécie, denota-se que a apreensão da 

mercadoria foi efetuada por Agente de Tributos Estaduais - Sr. Nelson de 

Souza Ribeiro-, contudo, o mandamus foi impetrado contra suposto ato do 

Chefe da Agência Fazendária de Alto Araguaia/MT, não havendo nos 

autos qualquer indicação da vinculação direta desse agente público com 

os fatos veiculados no writ. Vale ressaltar que não se mostra aplicável à 

espécie a teoria da encampação na medida em que os impetrados não 

defenderam o ato impugnado, ao passo que inexiste dúvida fundada em 

relação à legitimidade passiva em mandado de segurança visando liberar 

mercadorias apreendidas pelo fisco. De mais a mais, cabe salientar que a 

cognição limitada e rito célere inerentes à via processual não se 

compatibiliza com a determinação de emenda à inicial, ainda que para 

retificar o polo passivo, segundo a pacífica jurisprudência. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – RECONHECIMENTO 

DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ATO DE 

CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE POR INSUFICIÊNCIA DE 

PUBLICIDADE - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – EMENDA À INICIAL – INAPLICABILIDADE – 

PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A 

Presidente da Comissão de Concurso Público não é parte legítima para 

figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja a 

renovação do ato de convocação para nomeação e posse em concurso 

público, sendo tal atribuição privativa do Governador do Estado, nos 

termos do artigo 66, XI da Constituição Estadual.“(...) O STJ tem 

entendimento no sentido de não ser aplicável a regra contida no art. 284 

do CPC quando a extinção do processo sem a resolução do mérito 

decorreu do reconhecimento da falta de uma das condições da ação, qual 

seja, da ausência de legitimatio ad causam da parte recorrida. (...)”. (STJ - 

AgRg no REsp 1414606/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 06/03/2014). (N.U 

0111024-94.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016) Logo, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, DENEGO A SEGURANÇA, sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009. 

Custas pagas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 

n. 12.016/2009). Após o trânsito em julgado devidamente certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 10 de março de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000149-72.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES DE REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 30/09/2019 , às 12:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 1 de agosto de 2019. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-61.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO REINALDO DA RUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 18/05/2020 , às 14:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 10 de março de 2020. OLIZELMA DAVID DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 17/2020-CDBB

 O Doutor Silvio Mendonça Ribeiro Filho MM Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

 Considerando que a servidora GIRLEY CÂNDIDA FERREIRA Gestora 

Administrativa III matricula nº 3183 do Fórum da Comarca de Barra do 

Bugres – MT estará de usufruto de férias no período de 02/03/2020 a 

21/03/2020.

RESOLVE:

Designar o servidor MAURI ANTONIO SANDRI Auxiliar Judiciaria matricula 

nº 5072, para exercer o cargo de Gestor Administrativo II do Fórum da 

Comarca de Barra do Bugres – MT, no período de 02/03/2020 a 
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21/03/2020.

P. R., e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 03 de março de 2020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juíza de Direito e Diretora do For o

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109596 Nr: 1478-80.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CARLOS DE ALMEIDA ME, 

MARINALVA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA, GILSON CARLOS DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o EXECUTADO na pessoa de seu advogado ou em não 

possuindo advogado intime-se pessoalmente, para querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora de folhas 

112/113 (artigo 854, § 2º, do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e DÊ-SE vista 

dos autos ao exequente, para que se manifeste, requerendo o que de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 19 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160737 Nr: 594-12.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Almeida Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA ROSANA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELDER DE ALMEIDA - 

OAB:35.178/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 334, § 3º, CPC, fica a parte autora intimada, por meio 

de seu advogado, para a audiência de conciliação/mediação que será 

realizada no dia 19/03/2020, às 15:30, na sala de audiências do CEJUSC – 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos, sito à Rua João Custódio da 

Silva, nº. 408, Bairro Maracanã, Barra do Bugres – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3372 Nr: 711-72.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASEMAT - COM. DE ARMAZÉNS E SILOS DO EST. DE 

MT., NILO ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493, LÚCIA BEZERRA PACHE - OAB:2.280, NILO 

ALVES BEZERRA - OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 Impulsiono o processo com finalidade de dar ciência à parte autora do 

Alvará expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474 Nr: 282-76.1996.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENE BARBOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria F. Bassit Cavalcanti - 

OAB:4.585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Patricia Capriolli Gonçalves, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24890 Nr: 1458-41.2006.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Rafael Augusto de Brito Durigan, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83286 Nr: 165-89.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Lucineia Rodrigues de Souza, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83410 Nr: 285-35.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que a Dra. 
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Camila Pereira da Silva, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120277 Nr: 965-78.2017.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. [...] Dito isto, CHAMO O FEITO A ORDEM, e determino a intimação 

da parte autora para apresentar a qualificação e endereço do proprietário 

do imóvel que figura no registro do cartório extrajudicial, e cônjuge se 

houver, oportunidade que deverá juntar a escritura pública atualizada do 

bem, assim como as certidões negativas das Fazendas Públicas, tudo no 

prazo de 15 (quinze) dias. 2 - Com os dados nos autos, PROCEDA-SE a 

retificação na capa dos autos para incluí-los, e, em seguida, deverá a 

Serventia CITÁ-LOS para, querendo, responderem a presente ação, no 

prazo legal. 3 - No mesmo prazo acima assinalado, deverá a parte autora 

apresentar nos autos a declaração do ITR do bem usucapiendo, a fim de 

apurar o proveito econômico que corresponde ao valor do imóvel desta 

ação, eis que não é admitida a fixação por estimativa de um imóvel vizinho, 

como pretende a parte autora. 4 - Em seguida, PROCEDA-SE o 

recolhimento do complemento das custas e taxas processuais, também no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290, CPC). 5 - INDEFIRO o pedido da União de fl. 88, vez que precluso o 

ato para manifestar no feito, diante da ausência de previsão legal da 

emissão de e parecer de outros órgãos acerca do objeto desta demanda 

(SPU/MT, INCRA/MT e FUNAI/MT). 6 – Por fim, e tratando-se de diligência 

indispensável às ações possessórias, OFICIE-SE ao INTERMAT para que 

encaminhe a este Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, certidão para fins de 

usucapião da área de terra rural descrita na inicial, fazendo-se 

acompanhar da escritura do imóvel e o memorial descritivo. 7 - Com o 

documento juntado nos autos, DÊ-SE nova vista a Procuradoria Geral do 

Estado para manifestação, no prazo legal. INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Barra do Bugres – (MT), 04 

de março de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148534 Nr: 1362-69.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOISES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT/18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Marco Antonio de Mello, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151556 Nr: 3280-11.2019.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Wolban Miller Sanches Miguel, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160695 Nr: 569-96.2020.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON SÉRGIO PASSARELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a 

ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155050 Nr: 5522-40.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FAVALESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 203,00(duzentos e três reais) a ser depositada na 

conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151203 Nr: 3043-74.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA DAIANA DOS SANTOS, PLDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON RHAYNER ADRIANO VERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a petição retro protocolada pelo requerido, impulsiono o 

feito com finalidade de intimar a parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102898 Nr: 3429-46.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Hermínia Nunes de Quiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105748 Nr: 5324-42.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98341 Nr: 669-27.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 1029-64.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ROBERTO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 
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instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99762 Nr: 1491-16.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NEVES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38421 Nr: 745-61.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL GALDINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50851 Nr: 5225-48.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDBUGRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentado pelo MUNICÍPIO DE BARRA 

DO BUGRES, referente aos honorários de sucumbência.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

CONVERSÃO da ação para Cumprimento de Sentença.

INTIME-SE a executada MEDBUGRE LTDA para que no prazo de 15 

(quinze) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 1.172,34 (hum 

mil, cento e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme 

planilha apresentada à fl. 24, devendo ser corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, sob pena de não o fazendo, deverá ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo 523, § 1º, do CPC).

 Não havendo cumprimento voluntário, CERTIFIQUE-SE.

 Ultrapassado in albis o prazo sem que haja manifestação da parte 

executada, INTIME-SE o exequente, na pessoa do procurador constituído 

nos autos, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 50868 Nr: 5242-84.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARRI & SILVA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentado pelo MUNICÍPIO DE BARRA 

DO BUGRES, referente aos honorários de sucumbência.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

CONVERSÃO da ação para Cumprimento de Sentença.

INTIME-SE o executado FERRARRI & SILVA LTDA-EPP para que no prazo 

de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 839,05 

(oitocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme 

planilha apresentada à fl. 30, devendo ser corrigidos até a data do efetivo 

pagamento, sob pena de não o fazendo, deverá ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo 523, § 1º, do CPC).

 Não havendo cumprimento voluntário, CERTIFIQUE-SE.

 Ultrapassado in albis o prazo sem que haja manifestação da parte 

executada, INTIME-SE o exequente, na pessoa do procurador constituído 

nos autos, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 20554 Nr: 1057-76.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA PAD SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de fl. 97. Para tanto, SUSPENDO o processo de 

execução fiscal, pelo prazo máximo definido no §2º do artigo 40 da lei 

6830/80.

 Ultrapassado o período de 01 (um) ano, PROCEDA-SE o arquivamento 

provisório dos autos sem baixa na distribuição, em razão da aplicação 

automática do inicio da contagem da prescrição intercorrente, ao teor da 

sumula 314 do STJ.

 Conforme entendimento firmado pelo STJ é desnecessária a intimação da 

exequente, porquanto a suspensão do processo foi por ela mesma 

requerida (STJ - Agrg no Resp 147971/SP, relator: ministro Humberto 

Martins, 2 turma, DJE 11/03/2015).

 Expirado o prazo de 05 (cinco) anos, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43686 Nr: 3475-45.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELI VIDAL DA SILVA IVALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83539 Nr: 397-04.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88014 Nr: 3784-27.2013.811.0008
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILINA LEITE DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111818 Nr: 2799-53.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO MAURICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do CPC.

 Não impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na 

forma prevista no artigo art. 535, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil, 

instruindo a requisição com os documentos necessários ao seu fiel 

cumprimento (art. 267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso), observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da 

CNGC.

 OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, §4°, da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

Proceda com a retificação dos autos para que conste como 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 118445 Nr: 6963-61.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença intentado pelo MUNICÍPIO DE BARRA 

DO BUGRES, referente aos honorários de sucumbência.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a 

CONVERSÃO da ação para Cumprimento de Sentença.

INTIME-SE a executada NATALINA ALVES CORREA para que no prazo de 

15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 467,92 

(quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa dois centavos), 

conforme planilha apresentada à fl. 17, devendo ser corrigidos até a data 

do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo, deverá ser acrescido 

de multa no percentual de dez por cento (artigo 523, § 1º, do CPC).

 Não havendo cumprimento voluntário, CERTIFIQUE-SE.

 Ultrapassado in albis o prazo sem que haja manifestação da parte 

executada, INTIME-SE o exequente, na pessoa do procurador constituído 

nos autos, para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 156423 Nr: 6318-31.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DE ALMEIDA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não preenche os 

requisitos do art. 319 do CPC.

 Diante da hipótese de existência de litisconsórcio passivo necessário, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescendo o Espólio de Suely Izidoro da Silva no polo passivo da 

demanda, e promovendo as diligencias necessárias para sua citação, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

No mesmo prazo assinalado, deverá o autor atribuir à causa o valor 

correto, nos termos do art. 292, II, CPC.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157409 Nr: 6892-54.2019.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA GOMES ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL CANDIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que a Dra. 

Beatrys Castanheira encontra com carga dos autos, fora do prazo legal. 

Sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158391 Nr: 7401-82.2019.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS, FRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB MT 15311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

João Neves de Oliveira, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158603 Nr: 7524-80.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO, ALEXANDRA 

TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA, DIVINO SILVANO 

DA SILVA, LUZENILDA IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, com base no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: a última declaração de imposto de renda, cópia de 

seu contracheque, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da 

Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça.Poderá o autor, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos acima determinados. Há de se ressaltar que havendo 

interesse, as custas poderão ser parceladas em até seis vezes. Destarte, 

se assim desejar, DEFIRO ao autor o parcelamento das custas, levando 

em conta o valor da causa, que se dará em 06 (seis) parcelas mensais, 

sendo a primeira no prazo de 05 (cinco) dias e as seguintes nos meses 

subsequentes, ressaltando que o não pagamento, levará à revogação do 

benefício e posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

falta de pressuposto processual, caso não haja o recolhimento integral.No 

mesmo prazo assinalado, determino que os autores acostem nos autos o 

competente Termo de Compromisso de Inventariante, assinado por João 

Gregório da Silva.Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158604 Nr: 7525-65.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO, ALEXANDRA 

TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA, DIVINO SILVANO 

DA SILVA, LUZENILDA IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, com base no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: a última declaração de imposto de renda, cópia de 

seu contracheque, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da 

Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça.Poderá o autor, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos acima determinados. Há de se ressaltar que havendo 

interesse, as custas poderão ser parceladas em até seis vezes. Destarte, 

se assim desejar, DEFIRO ao autor o parcelamento das custas, levando 

em conta o valor da causa, que se dará em 06 (seis) parcelas mensais, 

sendo a primeira no prazo de 05 (cinco) dias e as seguintes nos meses 

subsequentes, ressaltando que o não pagamento, levará à revogação do 

benefício e posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

falta de pressuposto processual, caso não haja o recolhimento integral.No 

mesmo prazo assinalado, determino que os autores acostem nos autos o 

competente Termo de Compromisso de Inventariante, assinado por João 

Gregório da Silva.Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158893 Nr: 7699-74.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO, ALEXANDRA 

TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA, DIVINO SILVANO 

DA SILVA, LUZENILDA IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, com base no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: a última declaração de imposto de renda, cópia de 

seu contracheque, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da 

Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça.Poderá o autor, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos acima determinados. Há de se ressaltar que havendo 

interesse, as custas poderão ser parceladas em até seis vezes. Destarte, 

se assim desejar, DEFIRO ao autor o parcelamento das custas, levando 

em conta o valor da causa, que se dará em 06 (seis) parcelas mensais, 

sendo a primeira no prazo de 05 (cinco) dias e as seguintes nos meses 

subsequentes, ressaltando que o não pagamento, levará à revogação do 

benefício e posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

falta de pressuposto processual, caso não haja o recolhimento integral.No 

mesmo prazo assinalado, determino que os autores acostem nos autos o 

competente Termo de Compromisso de Inventariante, assinado por João 

Gregório da Silva.Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161178 Nr: 857-44.2020.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL SANTOS SOMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em detida análise dos autos, constata-se que a Parte Autora acostou 

comprovante de residência em nome de terceiro estranho à lide (fl. 9v), o 

que inviabiliza sobremaneira a análise da competência.

Assim, FACULTO à Parte Autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome próprio (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro, 

deverá a Parte Autora comprovar a relação de parentesco ou de 

locação/comodato com o mesmo, apresentando os documentos 

pertinentes.

Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161293 Nr: 934-53.2020.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DOS REIS RAMOS, 

VALDECIR FILHAS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação De Divórcio Consensual proposta por MARIA 

APARECIDA FERREIRA DOS REIS RAMOS e VALDECIR FILHAS RAMOS, 

ambos qualificados nos autos.

Narra a exordial que as partes estão separadas há aproximadamente 

cinco anos, e que já houve partilha amigável e extrajudicial dos bens 

móveis e imóveis que integravam o patrimônio do casal.

Da união, adveio o nascimento de três filhas, hoje maiores e capazes.

À inicial acostaram procuração e documentos (fls. 09/17).

É o que merece relato. DECIDO.

A homologação do presente acordo é medida que se impõe, uma vez que 

as partes se encontram em comum acordo e não há interesse de menor 

ou incapaz envolvido na relação.

Desta forma, HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado e devidamente certificado, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente para a devida averbação, atentando-se ao fato de que a 

cônjuge voltará a utilizar seu nome de solteira.

Deverá o Cartório de Registro Civil que expedir a averbação, encaminhar 

cópia do referido registro já lavrado para que seja juntado nos autos.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita, pois atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC, e nada havendo a 

indicar que a Parte Autora não faça jus.

Após tudo cumprido e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 161362 Nr: 976-05.2020.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FÉLIX SOBRINHO, COMPANHIA NACIONAL 

DE ABASTECIMENTO, LOURENÇO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO ASSENT. DO FUNDO CRED. E REF. AGRARIA DE N, ORIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13.340/MT, FLAVIA LUCIANE FRIGO - OAB:269.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo este como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento.

Comunique-se ao Juiz Deprecante, por meio eletrônico, sobre a 

distribuição da carta precatória, bem como o seu cumprimento, se 

frutífera, conforme dispõe o art. 232 do CPC.

Após, quitadas as custas, porventura existentes, se for o caso, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 04 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82738 Nr: 4465-31.2012.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Wolban Miller Sanches Miguel, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130354 Nr: 6740-74.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JILVANE JOSE DE BRITO - 

OAB:, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20.670-MT

 Deste modo, no caso em apreço, no momento, não há nenhum elemento a 

contradizer a alegada necessidade. Entretanto, considerando que as 

partes litigam para a partilha dos bens comuns, o que certamente irá 

proporcionar à Requerida, ao final, condições para pagar as custas do 

processo, caso saia vencida, INDEFIRO O PEDIDO de justiça gratuita, 

autorizando que sejam pagas ao final. Passo ao julgamento antecipado 

parcial do mérito.O Código de Processo Civil, em seu artigo 356, possibilita 

que seja proferida decisão parcial de mérito, quando um ou mais dos 

pedidos formulados mostrar-se incontroverso ou quando há elementos 

suficientes para o julgamento imediato, prosseguindo a demanda pelos 

demais pedidos que mereçam dilação probatória.A decisão parcial de 
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mérito, muito embora não ponha fim ao processo, resolve definitivamente 

um ou mais objetos da causa, estando apta, inclusive, a produzir coisa 

julgada no tocante à matéria nela ventilada, após o trânsito em julgado da 

decisão.In casu, verifico que houve acordo entre as partes litigantes em 

relação à existência e dissolução da união estável, e guarda e visitas do 

menor, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo. Assim, 

estando preservados os direitos do menor, e em harmonia com o Ministério 

Público, com fundamento no artigo 356, inc. I e II e art. 487, inc. III, ‘b’ do 

CPC, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, cujas cláusulas e 

condições (fls. 258) passam a fazer parte desta decisão parcial do mérito. 

No mais, para o prosseguimento do feito, delimito o objeto destes autos, a 

partir de agora, aos alimentos devidos ao menor e à partilha de 

bens.Assim sendo, defiro o pedido formulado pelas partes de realização 

de avaliação, para tanto, PROCEDA-SE a avaliação dos bens, por Oficial 

de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo custas com diligencias, 

estas deverão ser rateadas pelas partes, suspendendo-se a cobrança em 

relação à requerida.Após, intimem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o laudo de avaliação dos bens.Oportunamente, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122536 Nr: 2331-55.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112279 Nr: 3054-11.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Rodrigues Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Joselina Lucia dos Santos Souza, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133376 Nr: 553-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICIPIO DE DENISE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134965 Nr: 1528-38.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141600 Nr: 5921-06.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDS, VGDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Wolban Miller Sanches Miguel, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145799 Nr: 8264-72.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONICE ALBINA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Sandra Jane Scotti, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148193 Nr: 1127-05.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JpdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

João Neves de Oliveira, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149623 Nr: 2068-52.2019.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, Roney Marcos Ferreira - OAB:10316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Gustavo da Silva Ferreira, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150628 Nr: 2690-34.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO OLIVEIRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Evaldo Queioz, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152022 Nr: 3606-68.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Lindra Moises Terezinha Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTO RODRIGUES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Sandra Jane Scotti, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152215 Nr: 3726-14.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCK IND E COM DE MOVEIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86 Nr: 75-29.1986.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA QUERINA DOS SANTOS, ESPOLIO DE 

PASCHOAL DE OLIVEIRA POMBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENE BARBOUR, ALFREDO 

TONETTO, ALBINA VARASCHINI TONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Patricia Capriolli Gonçalves, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87 Nr: 39-84.1986.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA QUERINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENE BARBOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:MT/ 2470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Patricia Capriolli Gonçalves, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604 Nr: 236-87.1996.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CRISTIANO BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Patricia Capriolli Gonçalves, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5269 Nr: 1542-86.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE BORGES DE BARROS, MARCIA DIAS 

MARCELO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Considerando que as executadas já foram citadas à fl. 32, INDEFIRO o 

pedido de fl. 94, consistente na pesquisa dos endereços das executadas 

via BACENJUD, eis que completamente em dissonância com o andamento 

processual produzido até esta data.

2 – CERTIFIQUE-SE quanto à expedição de ofício ao Cartório competente 

para efetuar o registro da penhora, conforme determinado à fl. 41.

3 – Em seguida, PROCEDA-SE a avaliação do bem descrito às fls. 34/37, 

através de oficial de justiça, consoante regra do art. 870 do CPC, podendo 

as partes acompanhar o ato, as quais deverão ser intimadas do dia e 

horário para possibilitar-lhes estarem presentes, o que poderá ser feito 

pelo meio mais célere possível, certificando o ocorrido no feito.

Consigne-se que o laudo deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias.

4 – Com a juntada do laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando 

que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

Na oportunidade, a exequente deverá se pronunciar acerca da intenção 

de adjudicação do bem, ocasião que o executado deverá ser intimado a 

respeito, nos moldes do art. 876 do CPC.

5 - Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

6 - Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me CONCLUSOS para decisão.

7 - Por fim, inexistindo interesse na adjudicação, a alienação do veículo 

far-se-á por iniciativa particular, devendo a exequente comprovar nos 

autos os atos expropriatórios adotados para a medida, tudo no prazo de 

30 (trinta) dias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Barra do Bugres – (MT), 05 de março de 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21803 Nr: 1938-53.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:MT2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Rafael Augusto de Brito Durigan, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27519 Nr: 681-22.2007.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Vistos. {...}. Assim, EXTINGO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o 

que faço com base no artigo e art. 925 e 924, III do CPC, devendo a 

Serventia confeccionar a certidão de habilitação de crédito extraconcursal 

da quantia apurada nestes autos, desde que pleiteado pela parte 

interessada, os quais devem ser endereçados ao Juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, bem como ao escritório de advocacia 

Arnold Wald, nomeada como administradora judicial da recuperanda, 

cabendo à própria exequente habilitá-los no feito competente.No mais, 

CUMPRA-SE na integra a sentença já proferida, ARQUIVANDO-SE os 

autos mediante a adoção das providências pertinentes.EXPEÇA-SE o 

necessário.Barra do Bugres/MT, 06 de março de 2020.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36833 Nr: 3159-66.2008.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCGWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42600 Nr: 2614-59.2009.811.0008

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Lucineia Rodrigues de Souza, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48679 Nr: 445-31.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANILZA ALVES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Ledijane Zandonadi, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54513 Nr: 718-73.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Lucineia Rodrigues de Souza, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54929 Nr: 1131-86.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES FALANQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81762 Nr: 3469-33.2012.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEZUINA DE OLIVEIRA SILVA DE CAMPOS, JESSICA 

SILVA DE CAMPOS, MIRIELY SILVA DE CAMPOS, GELAINE SILVA DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MILTON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92288 Nr: 2350-66.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CARDOSO NERES, ERCILIA CARDOSO NERES 

ARCANJO, ROSANE CARDOSO NERES, ROSENI CARDOSO NERES 

SANDRI, CARLITO CARDOSO NERES, JUCELIA CARDOSO NERES DOS 

SANTOS, ADEMAR CARDOSO NERES, EDIR CARDOSO RUI, JOSE HILTON 

CARDOSO NERES, JUCILAINE CARDOSO NERES, NAIR CARDOSO NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilda Cardoso de Oliveira Neres, MANOEL 

MOREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93625 Nr: 3394-23.2014.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUZA, DOLORES GUIMARAES DE SOUZA, 

OSVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledijane Zandonadi - 

OAB:5.361-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Ledijane Zandonadi, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96373 Nr: 5488-41.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MARQUES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 1751-93.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAISSA DE CAMPOS LEITE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:10517

 Vistos etc.

Às folhas 69/71, compareceram as partes informando a realização de 

acordo.

Neste sentido, ates de proceder com a homologação do referido acordo, 

dê-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestar.

No mais, CANCELO a audiência designada para o dia 10/03/2020.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 06 de março de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102271 Nr: 3065-74.2015.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102328 Nr: 3095-12.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10.052

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Lucineia Rodrigues de Souza, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103672 Nr: 3897-10.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA FERREIRA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13.423-A

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Marcos de Oliveira Amador, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103677 Nr: 3900-62.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZALTINA FERREIRA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Marcos de Oliveira Amador, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106874 Nr: 6041-54.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ALENCAR DE SOUZA, LUIZ ANTONIO BORGES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANA ROLDÃO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-12.855O, sidnei gonçalves - OAB:MT - 2933

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Patricia Capriolli Gonçalves, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 2298-02.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES FERREIRA, JOSE ALVES FERREIRA, 

ANÉSIO ALVES FERREIRA, ALZIRA ALVES FERREIRA DOS REIS, 

APARECIDO ALVES FERREIRA, ANTONIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA MARCELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 
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será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149710 Nr: 2129-10.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Maíra Moura Soares, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150865 Nr: 2850-59.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARTINS SALVADOR 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos o 

pagamento das custas para expedição das Cartas Precatórias, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos dos Art. 389 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 158602 Nr: 7523-95.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO, ALEXANDRA 

TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA, DIVINO SILVANO 

DA SILVA, LUZENILDA IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ex positis, com base no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte autora seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos documentos que comprovem a arguida 

impossibilidade de pagamento das custas e demais despesas 

processuais, tais como: a última declaração de imposto de renda, cópia de 

seu contracheque, Certidões do DETRAN e Registro de Imóveis da 

Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça.Poderá o autor, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos acima determinados. Há de se ressaltar que havendo 

interesse, as custas poderão ser parceladas em até seis vezes. Destarte, 

se assim desejar, DEFIRO ao autor o parcelamento das custas, levando 

em conta o valor da causa, que se dará em 06 (seis) parcelas mensais, 

sendo a primeira no prazo de 05 (cinco) dias e as seguintes nos meses 

subsequentes, ressaltando que o não pagamento, levará à revogação do 

benefício e posterior extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

falta de pressuposto processual, caso não haja o recolhimento integral.No 

mesmo prazo assinalado, determino que os autores acostem nos autos o 

competente Termo de Compromisso de Inventariante, assinado por João 

Gregório da Silva.Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 

06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160595 Nr: 512-78.2020.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS 

PROF. DA SAUDE E EMP. DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO, FERNANDO 

HELOU DA COSTA , COP BARRA CLINICA ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos,) , 

bem como as custas para expedição de Carta Precatória, a ser depositada 

na conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111480 Nr: 2584-77.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Maíra Moura Soares, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112574 Nr: 3194-45.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDINO JOÃO COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAO AURELIANO COLTRIM, ABELINA 

MARTINS COTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Joselina Lucia dos Santos Souza, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120683 Nr: 1240-27.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVACI MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 
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- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizado por 

DIVACI MARIA DA SILVA em desfavor do Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS.Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.CONDENO a 

parte autora ao pagamento de eventuais custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

observando, contudo, a gratuidade processual que lhe favorece.Não 

havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos. HAVENDO RECURSO DE APELAÇÃO, 

sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte apelada para 

apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). 

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os 

autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Barra do Bugres - (MT) 06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121273 Nr: 1571-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILEIDE BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder a aposentadoria à 

autora, na qualidade de segurada especial rural, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, sendo certo que o INSS deve implantar o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do CPC.Para início do pagamento do benefício, fixo a data do 

requerimento administrativo em 05/09/2018 (fls. 19). CONCEDO a tutela 

provisória de urgência de caráter antecipado, porque presentes, nesse 

momento, os pressupostos legais para tanto, notadamente a probabilidade 

do direito invocado pela autora. O perigo de dano também se faz presente, 

considerando-se o caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa 

maiores comentários. OFICIE-SE, com urgência, para implantação do 

benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

100,00 (cem reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isento 

o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, §1° da 

lei 8.620/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123299 Nr: 2790-57.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por MARIA DO SOCORRO PARENTE CRUZ nos autos da 

presente ação que move em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS.Por conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento 

de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a 

gratuidade processual que lhe favorece.Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. 

Havendo Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). Após o 

transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Barra do Bugres/MT, 06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129897 Nr: 6471-35.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VILANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da hipótese de existência de litisconsórcio passivo necessário, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescendo o Espólio de Suely Izidoro da Silva no polo passivo da 

demanda, e promovendo as diligencias necessárias para sua citação, sob 

pena de extinção (art. 485, inc. IV do CPC).

No mesmo prazo assinalado, deverá o autor atribuir à causa o valor 

correto, nos termos do art. 292, II, CPC.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de março de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130178 Nr: 6625-53.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133105 Nr: 363-53.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DOS SANTOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ROSSI - OAB:4.616, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O

 Vistos.Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por 

EUNICE DOS SANTOS PINHEIRO, contra a sentença proferida às fls. 96/97, 

com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC, para o fim de sanar 

omissão no decisum.Certificada a tempestividade dos aclaratórios, vieram 

os autos conclusos para deliberações.É o relatório. DECIDO.Sem 

delongas, conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.No mérito, 

entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que os honorários 

sucumbenciais são devidos apenas ao advogado da parte vencedora, e, 

no caso dos autos, tratando-se de professor orientador de Núcleo de 

Prática Jurídica vinculado a instituição de ensino superior, o desempenho 

de suas atividades é típica de magistério e não de advogado, razão pela 

qual é indevido os honorários sucumbenciais ao mesmo, tampouco a 

própria instituição.Mutatis Mutandis, vejamos:...)Assim, é inafastável a 

conclusão de que é professor o advogado que ensina a prática 

profissional, mediante método e como atividade integrante do currículo dos 

cursos de graduação em direito.Nessa direção também tem manifestado o 
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Tribunal Superior do Trabalho, conforme o seguinte julgado:[...]. Veja que 

essa é exatamente a hipótese dos autos.Assim sendo, por não vislumbrar 

a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO 

PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. No mais, CUMPRA-SE na integra a decisão judicial de fl.560.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Barra do Bugres/MT, 05 de março de 2020.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133636 Nr: 733-32.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEUS INACIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133682 Nr: 766-22.2018.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CELIA GOMES DE ARRUDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBSON OLINDO GALBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Ledijane Zandonadi, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2421-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual 

arbitro este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§3°, também do CPC. No mesmo sentido, e reconhecendo a incidência de 

litigância de má-fé, o CONDENO ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos dos artigos 80 e 81, §2º, 

todos do CPC.Ressalta-se que a multa não está contemplada na isenção 

prevista no art. 98 e seguintes do novo CPC, por força do contido nos §§ 

2º a 4º do art. 98 do mesmo Código.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas devidas.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento 

voluntário, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No 

caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para 

apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

[...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra 

do Bugres/MT, 05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136435 Nr: 2424-81.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual 

arbitro este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§3°, também do CPC. No mesmo sentido, e reconhecendo a incidência de 

litigância de má-fé, o CONDENO ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos dos artigos 80 e 81, §2º, 

todos do CPC.Ressalta-se que a multa não está contemplada na isenção 

prevista no art. 98 e seguintes do novo CPC, por força do contido nos §§ 

2º a 4º do art. 98 do mesmo Código.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas devidas.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento 

voluntário, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No 

caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para 

apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

[...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra 

do Bugres/MT, 05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136437 Nr: 2425-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual 

arbitro este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§3°, também do CPC. No mesmo sentido, e reconhecendo a incidência de 

litigância de má-fé, o CONDENO ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos dos artigos 80 e 81, §2º, 

todos do CPC.Ressalta-se que a multa não está contemplada na isenção 

prevista no art. 98 e seguintes do novo CPC, por força do contido nos §§ 

2º a 4º do art. 98 do mesmo Código.Após o trânsito em julgado, 
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CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas devidas.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento 

voluntário, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No 

caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para 

apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

[...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra 

do Bugres/MT, 05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136446 Nr: 2432-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual 

arbitro este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§3°, também do CPC. No mesmo sentido, e reconhecendo a incidência de 

litigância de má-fé, o CONDENO ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos dos artigos 80 e 81, §2º, 

todos do CPC.Ressalta-se que a multa não está contemplada na isenção 

prevista no art. 98 e seguintes do novo CPC, por força do contido nos §§ 

2º a 4º do art. 98 do mesmo Código.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas devidas.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento 

voluntário, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No 

caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para 

apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

[...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra 

do Bugres/MT, 05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136454 Nr: 2434-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira - OAB:14.992 - A

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, o que faço com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por consequência, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, o qual 

arbitro este em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade ficam suspensas, diante do 

deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

§3°, também do CPC. No mesmo sentido, e reconhecendo a incidência de 

litigância de má-fé, o CONDENO ao pagamento de multa de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos dos artigos 80 e 81, §2º, 

todos do CPC.Ressalta-se que a multa não está contemplada na isenção 

prevista no art. 98 e seguintes do novo CPC, por força do contido nos §§ 

2º a 4º do art. 98 do mesmo Código.Após o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas devidas.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Havendo o pagamento 

voluntário, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.No 

caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para 

apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

[...].CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Barra 

do Bugres/MT, 05 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137312 Nr: 2971-24.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO JOSE TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE esta ação movida por ARMANDO JOSÉ TEODORO contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para condenar a requerida a 

pagar o benefício de Auxílio-Doença, correspondente a 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício, desde a data da cessação indevida 

do benefício (28/11/2017 – fls. 26), bem como, a conceder o benefício de 

Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da perícia médica, 

10/07/2018, na forma dos artigos 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91.Por 

conseguinte, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. I do CPC.CONCEDO a tutela provisória de urgência de 

caráter antecipado, porque presentes, nesse momento, os pressupostos 

legais para tanto, notadamente a probabilidade do direito invocado pela 

autora. O perigo de dano também se faz presente, considerando-se o 

caráter alimentar da verba pleiteada, o que dispensa maiores comentários. 

OFICIE-SE, com urgência, para reimplantação do benefício no prazo de 30 

dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), 

limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139122 Nr: 3973-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Maíra Moura Soares, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141966 Nr: 6112-51.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUZERO RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA FERNANDA DA SILVA - 

OAB:26195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Lauro Everson Casasus Figueiredo, encontra com carga dos autos, fora 

do prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO 
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VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144081 Nr: 7311-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EURIPEDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Marli Guarnieri de Lima, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144553 Nr: 7605-63.2018.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZINALIA ALMEIDA LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Michele Juliana Noca , encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88217 Nr: 3977-42.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARCIO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Sandra Jane Scotti, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89197 Nr: 4936-13.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILAINE VILARINHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que a Dra. 

Beatrys Castanheira encontra com carga dos autos, fora do prazo legal. 

Sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89818 Nr: 173-32.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIA MARA ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90896 Nr: 1148-54.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO-ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93707 Nr: 3458-33.2014.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR SCOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94022 Nr: 3687-90.2014.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA REGINA SANTI SAGGIN, VALDOCI 

ANTONIO SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94459 Nr: 4036-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Almeida Alcantara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94478 Nr: 4055-02.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44175 Nr: 401-46.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Henrique Brazão Barreto Scantamburlo, encontra com carga dos autos, 

fora do prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu 

CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes 

autos para proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a 

devolução dos autos na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 

(cinco) dias, ficando desde já consignado que, não havendo devolução no 

prazo assinalado, será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46970 Nr: 3136-52.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERNANDES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Jesus Vieira de Oliveira, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47213 Nr: 3379-93.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:25464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Wolban Miller Sanches Miguel, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49553 Nr: 4703-21.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50052 Nr: 4836-63.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antonio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31112 Nr: 2454-05.2007.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA BARRALCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRUS COMMODITIES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Carla Cristina dos Santos de Souza, encontra com carga dos autos, fora 

do prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36262 Nr: 2702-34.2008.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva da Costa Moraes e outra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TELES CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Wolban Miller Sanches Miguel, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36265 Nr: 2625-25.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVANILDO GOMES DE SOUZA CONSERVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granjeiro Transporte de Veiculos Ltda - ME, 

TOTAL TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA MÁRCIA VIEIRA ALVES - 

OAB:127.877 RJ

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que a Dra. 

Camila Azambuja Sommer Dutra encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 555 Nr: 348-56.1996.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.S. COMÉRCIO E EXTRAÇAO DE AREIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES ARAÚJO - 

OAB:3049

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

José Targino, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669 Nr: 38-16.1997.811.0008

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA, HELIO VICENTE DA SILVA, 

RAFAEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Jonas Rachid Murad Filho, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5940 Nr: 517-04.2000.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Ledijane Zandonadi, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6221 Nr: 772-59.2000.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLF EWALD RUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

João Neves de Oliveira, encontra com carga dos autos, fora do prazo 

legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9774 Nr: 985-94.2002.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLE CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): a, IDELMA MARA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Ledijane Zandonadi, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11238 Nr: 1778-33.2002.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA ROSAREO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERPLANT SEMENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OÍDES RODRIGUES SILVA 

JUNIOR - OAB:MG 114.593, RUI DE OLIVEIRA BORBA - OAB:54628/MG

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

José Targino, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52051 Nr: 2800-14.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA C. P. PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39072 Nr: 1264-36.2009.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Ledijane Zandonadi, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96053 Nr: 5249-37.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que a Dra. 

Beatrys Castanheira encontra com carga dos autos, fora do prazo legal. 

Sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100559 Nr: 1984-90.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:25464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Wolban Miller Sanches Miguel, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98711 Nr: 912-68.2015.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 
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proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106685 Nr: 5926-33.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE CASTILHO AGRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Sandra Jane Scotti, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106746 Nr: 5967-97.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Saulo Almeida Alves, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, 

sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107376 Nr: 159-77.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMC, JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o Dr. Edison 

Pereira Prado, encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111674 Nr: 2709-45.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ARAGAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111690 Nr: 2725-96.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO RISSO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a), 

Vagner Severo encontra com carga dos autos, fora do prazo legal, sendo 

assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO 

CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos na 1ª Vara 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando desde já 

consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, será 

procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103944 Nr: 4107-61.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLBAN MILLER SANCHES 

MIGUEL - OAB:OAB MT 25464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face o relatório extraído do sistema Apolo, constatou-se que o (a) Dr. (a) 

Wolban Miller Sanches Miguel, encontra com carga dos autos, fora do 

prazo legal, sendo assim, em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – 

JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono os presentes autos para 

proceder a INTIMAÇÃO do causídico para proceder a devolução dos autos 

na 1ª Vara de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

desde já consignado que, não havendo devolução no prazo assinalado, 

será procedida a busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149419 Nr: 1949-91.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN SILVA CARAN, VIVIAN SILVA 

CARAN-ME, JULIO CESAR FLORINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento das custas para Expedição de 

Carta Precatória a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136251 Nr: 2297-46.2018.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIAN SILVA CARAN, JULIO CESAR 

FLORINDO, VIVIAN SILVA CARAN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento das custas para Expedição de 

Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110961 Nr: 2304-09.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A E 45445, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento das custas para Expedição de 

Carta Precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100719 Nr: 2087-97.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO, MANOEL 

ANTONIO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a 

ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47446 Nr: 3612-90.2010.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22.819, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR, GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento das custas para expedição das 

duas Cartas Precatórias a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90564 Nr: 861-91.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHAES - OAB:MT/17.567, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a penhora ter sido infrutífera, em cumprimento a decisão retro, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar o exequente, para no prazo 

de 15 (quinze) manifeste-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54073 Nr: 279-62.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDE SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARO ESIQUIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS 

- OAB:22.096-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, Mariana F.de Souza Sanches - 

OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face a penhora ter sido infrutífera, em cumprimento a decisão retro, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar o exequente, para no prazo 

de 15 (quinze) manifeste-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48746 Nr: 473-96.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR SECONELLO GONÇALVES, PETTERSON 

MARINHO CLARO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora a manifestar-se sobre o pedido de parcelamento, bem como, os 

comprovantes de depósitos já efetuados (fls.183/188).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138304 Nr: 3542-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORREA - 

OAB:12228

 Vistos,

Certifique-se o trânsito em julgado da r. decisão de fls. 13, após, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115195 Nr: 4861-66.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FERREIRA DE AMORIM, JONAS 

FERREIRA DE AMORIM ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 121/, atenda-se na forma requerida
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Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos independentemente de nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132216 Nr: 7812-96.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. ALUIRSON S. 

ARANTE JUNIOR, OAB 17.550/MT, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

REGINALDO FERREIRA DE SOUZA, que será realizada a perícia Médica, 

no endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 27 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122446 Nr: 2300-35.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALIA DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR, OAB 13423-A, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

THALIA DE SOUZA BEZERRA, que será realizada a perícia Médica, no 

endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 27 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123241 Nr: 2747-23.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VIRGINIA DE OLIVEIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. JEREMIAS DA 

CRUZ DIAS, OAB 13.326, bem como dar ciência ao Senhor(a) ANA 

VIRGINIA DE OLIVEIRA CRUZ, que será realizada a perícia Médica, no 

endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 27 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123716 Nr: 3062-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VIDEIRA ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. MICHELE 

JULIANA NOCA , OAB 7.622/MT, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

APARECIDA VIDEIRA ESPINDOLA, que será realizada a perícia Médica, no 

endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 27 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133336 Nr: 522-93.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHCT, BELONICE CARVALHO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. JEREMIAS DA 

CRUZ DIAS, OAB 13.326, bem como dar ciência ao Senhor(a) BELONICE 

CARVALHO DE LIMA, que será realizada a perícia Médica, no endereço: 

Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do Bugres, no dia 

27 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 08h:00mm. Por ordem de 

chegada. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133349 Nr: 533-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR, OAB 13423-A, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

ADÃO LAUDELINO DA SILVA, que será realizada a perícia Médica, no 

endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 27 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133351 Nr: 535-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVERINA DO NASCIMENTO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR, OAB 13423-A, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

ALVERINA DO NASCIMENTO ARAÚJO, que será realizada a perícia 

Médica, no endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em 

Barra do Bugres, no dia 13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133352 Nr: 536-77.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO BERNADINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR, OAB 13423-A, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

ELMO BERNARDINO DA SILVA, que será realizada a perícia Médica, no 

endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134337 Nr: 1132-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SILVA DE SOUZA OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. HAMILTON 

RUFO JUNIOR, OAB 8251/B, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

MARLENE SILVA DE SOUZA OENNING, que será realizada a perícia 

Médica, no endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em 

Barra do Bugres, no dia 13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137245 Nr: 2935-79.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA RAMOS ETIENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. HAMILTON 

RUFO JUNIOR, OAB 8251/B, bem como dar ciência ao Senhor(a) CLEUZA 

RAMOS ETIENE, que será realizada a perícia Médica, no endereço: Centro 

de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do Bugres, no dia 13 de 

Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 08h:00mm. Por ordem de 

chegada. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137387 Nr: 3025-87.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO JOSE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR, OAB 13423-A, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

ELPIDIO JOSE RIBEIRO, que será realizada a perícia Médica, no endereço: 

Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do Bugres, no dia 

13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 08h:00mm. Por ordem de 

chegada. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139196 Nr: 4027-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE MARIA DA CONCEIÇÃO BENÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. SAULO 

ALMEIDA ALVES, OAB/MT 13.615MT, bem como dar ciência ao Senhor(a) 

MARINETE MARIA DA CONCEIÇÃO BENÍCIO, que será realizada a perícia 

Médica, no endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em 

Barra do Bugres, no dia 13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143540 Nr: 7012-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CORREIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogada(a) da parte autora, Dr. JEREMIAS DA 

CRUZ DIAS, OAB/MT 13.326, bem como dar ciência ao Senhor(a) ANA 

MARIA CORREIA SILVA, que será realizada a perícia Médica, no 

endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

14h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143540 Nr: 7012-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CORREIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogada(a) da parte autora, Dr. JEREMIAS DA 

CRUZ DIAS, OAB/MT 13.326, bem como dar ciência ao Senhor(a) ANA 

MARIA CORREIA SILVA, que será realizada a perícia Médica, no 

endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do 

Bugres, no dia 13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 

08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os exames para 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154238 Nr: 5014-94.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ARRUDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. ALUIRSON DA 

SILVA ARANTES JUNIOR, OAB 17.550/MT, bem como dar ciência ao 

Senhor(a) MARCOS ANTONIO ARRUDA DE ALMEIDA, que será realizada 

a perícia Médica, no endereço: Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, 

S/N, em Barra do Bugres, no dia 13 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a 

partir das 08h:00mm. Por ordem de chegada. Devendo o autor levar os 

exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 1247-24.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:MAT. 1873226

 CERTIDÃO INTIMAÇÃO ADVOGADO E PERICIADO

Proceder a Intimação do Advogado(a) da parte autora, Dr. JEREMIAS DA 

CRUZ DIAS, OAB 13.326, bem como dar ciência ao Senhor(a) LUIZA 

GOMES DA SILVA, que será realizada a perícia Médica, no endereço: 

Centro de saúde Oriente, Rua da Alegria, S/N, em Barra do Bugres, no dia 

27 de Março de 2020 – Sexta-Feira , a partir das 08h:00mm. Por ordem de 

chegada. Devendo o autor levar os exames para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54928 Nr: 1130-04.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DOS SANTOS XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117537 Nr: 6320-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMARIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor Oficialde Justiça, fl. 96, no prazo legal.,

 Certifico e dou fé que, DEIXEI de intimar o perito SISNEY MARQUES 

JUNIOR face não o ter localizado. Informo que não localizei na Rua H, não 

o numero 140, e os moradores locais informaram não conhecer o perito. 

Tentei ainda contato por meio dos telefones indicados no mandado, porém 

os dois números são inexistentes, conforme gravação da operadora 

informa como inexistentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113089 Nr: 3506-21.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 267-72.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Balbino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129373 Nr: 6206-33.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN MARTIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158042 Nr: 7221-66.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO CARMO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORSA REFRIGERANTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSÉ DE BRITO - 

OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Brown da Maia Pithon 

- OAB:8.406/BA

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 
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artigos 152 e 203 do CPC), Certifico que a parte requerida apresentou a 

contestação dentro do prazo legal. Impulsiono o presente feito com a 

finalidade de INTIMAR a parte requerente a manifestar com a Impugnação 

à Contestação às fls. 55/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155331 Nr: 5680-95.2019.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:MT 7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Impulsiono o presente feito a fim de INTIMAR a 

parte requerente na pessoa do douto advogado a manifestar dentro do 

prazo legal, sobre a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 103.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 153409 Nr: 4473-61.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA PRADO VENÂNCIO, NATANAEL 

CANAVARROS SOARES, LEANDRO FERREIRA DE LIMA, JEFERSON 

FERREIRA DE LIMA, JUNIOR RODRIGUES DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE JULIANA LEITE - 

OAB:22499/MT

 Vistos,

 1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Jeferson Ferreira de Lima, Junior Rodrigues da 

Gama, Natanael Canavarros Soares e Leandro Ferreira de Lima como 

incurso nas sanções penal do art. 2° da Lei 12.850/2013; Jeferson 

Ferreira de Lima, Junior Rodrigues da Gama, Tamara Prado Venâncio, 

Natanael Canavarros Soares e Leandro Ferreira de Lima, como incurso 

nas penas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como Jeferson 

Ferreira de Lima pela prática art. 12, caput, da Lei 10.826/03 todos em 

concurso material de crimes.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de abril de 

2020, às 14h30min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente a Sra. Gestora 

Judiciária, que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as 

mesmas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154921 Nr: 5451-38.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE NEVES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Dirce Neves Magalhães como incurso nas penas 

previstas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 com as implicações da 

Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de abril de 

2020, às 14h00min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157501 Nr: 6949-72.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEIDE REDEZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Jucieide Redez da Silva como incurso nas penas 

previstas no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, ambos da Lei 

11.343/2006 com as implicações da Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de abril de 

2020, às 14h30min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente a Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Quanto ao pedido de Liberdade Provisória formulado às fls. 69/72, 

indefiro-o, por ora, uma vez que não restara demonstrada nos autos a 

indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, 

a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do 

Código de Processo Penal.

7. Notifique-se o Ministério Público.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155057 Nr: 5527-62.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NUNES DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de 

abril de 2020, às 16h00min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156209 Nr: 6192-78.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUEN MIK DEMARCHI HARAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de 

abril de 2020, às 16h30min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Quanto ao pedido de Liberdade Provisória formulado às fls. 69/73, 

indefiro-o, por ora, uma vez que não restara demonstrada nos autos a 

indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, 

a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do 

Código de Processo Penal.

5. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156361 Nr: 6278-49.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO CZEKAY ALEIXO, THALES HENRIQUE 

DOS SANTOS, BRUNO FRANÇA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Pelo que se depreende dos autos, a denúncia preenche os requisitos 

estampados no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois dela consta a 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, bem 

assim a qualificação do acusado e a classificação do crime, estando 

ausentes as hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do mesmo Código.

2. Por outro lado, cumpre observar que há justa causa para a ação penal, 

posto que a denúncia vem embasada em inquérito policial, onde foram 

colhidas provas da existência de fatos que constituem crimes em tese e 

indícios de autoria (fumus boni juris), a justificar o oferecimento da 

denúncia. Ante o exposto, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra Thales Henrique dos Santos, Italo Czeray Aleixo 

e Bruno França da Costa como incurso nas penas previstas no artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/2006 com as implicações da Lei 8.072/1990.

3. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

4. Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de abril de 

2020, às 14h00min.

5. Intimem-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor Judiciário, 

que se houver testemunhas residentes em outras comarcas, as mesmas 

deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155396 Nr: 5719-92.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI SANTOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29 de 

abril de 2020, às 15h00min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156926 Nr: 6621-45.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO TAGLIARI - 

OAB:27485/A, Marinalva Ramos Rodrigues - OAB:12462, SUELI 

APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA - OAB:25820/O

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 29 de 

abril de 2020, às 14h00min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154749 Nr: 5347-46.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de 

abril de 2020, às 15h30min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.
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6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157626 Nr: 7012-97.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

2. Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28 de 

abril de 2020, às 17h00min(MT), ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa.

3. Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

4. Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

5. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-42.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANE DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 14780518253 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000490-42.2016.8.11.0008 Valor da causa: R$ 31.520,00 POLO ATIVO: 

Nome: ROSIVANE DOS SANTOS SANTANA Endereço: RUA 28, QUADRA 

44, LOTE 07, 0, JARDIM ITAMARATI, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 POLO PASSIVO: Nome: RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA 

CARVALHO 14780518253 Endereço: AVENIDA LUDOVICO DA RIVA 

NETO, 0, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Antecipação de Tutela / 

Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117250 Nr: 6142-57.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONERLINO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorários advocatícios.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

02 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94598 Nr: 4165-98.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 

OAB/MT, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

02 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94606 Nr: 4173-75.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRSON FARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 
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03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95399 Nr: 4781-73.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES, MUNICIPIO DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97267 Nr: 6208-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97696 Nr: 249-22.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 

OAB/MT, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - OAB:3476-B, 

Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 

MT

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103494 Nr: 3781-04.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DE SOUZA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117309 Nr: 6180-69.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CEFALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123232 Nr: 2737-76.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO EZEQUIEL MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

02 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Dir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133318 Nr: 510-79.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREV. 

SOCIAL DOS SERV. DE B. DO BUGRES-MT, MUNICIPIO DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz roberto silva e taques - 

OAB:17504

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 
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03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126026 Nr: 4193-61.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LAUDELINO DA SILVA CASASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127182 Nr: 4836-19.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA FAVALESSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 5353-24.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIBEIRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13.599, Gláucio Araújo de Souza - OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

03 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125152 Nr: 3786-55.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA LUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117331 Nr: 6196-23.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESULENE MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 4532-88.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA RIBEIRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103498 Nr: 3784-56.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103500 Nr: 3786-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA FERREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101241 Nr: 2394-51.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDINA ALVES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101693 Nr: 2700-20.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRINE CELESTINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, reconhecendo a ocorrência 

da prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais ou honorárias advocatícias.Transitado em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, 

cumpra-se.Barra do Bugres, 04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro 

Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101898 Nr: 2850-98.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

04 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126276 Nr: 4338-20.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131550 Nr: 7413-67.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DA SILVA ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121571 Nr: 1750-40.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SANTANA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123649 Nr: 3027-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123924 Nr: 3169-95.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES, MUNICIPIO DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104745 Nr: 4611-67.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA MENDES MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105574 Nr: 5218-80.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117473 Nr: 6279-39.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIA CRISTINA DA SILVA TURCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94592 Nr: 4159-91.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA FRACALOSSI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - OAB:16.261 

OAB/MT, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106173 Nr: 5590-29.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOLORES FREITAS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104599 Nr: 4528-51.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103377 Nr: 3690-11.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILOILZE CELESTINA DE JESUS GARBIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
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IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103492 Nr: 3779-34.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DE ABREU BENITEZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103493 Nr: 3780-19.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101736 Nr: 2740-02.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101542 Nr: 2608-42.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA GONZAGA NASCIMENTO BARBOSA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101548 Nr: 2614-49.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, reconhecendo a ocorrência da 

prescrição, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos 

no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais ou 

honorárias advocatícias.Transitado em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.Publique-se, Intimem-se, cumpra-se.Barra do Bugres, 

06 de março de 2020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96689 Nr: 5704-02.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DARLAN GIOVANE SECONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Submarino S.A, Novadata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Gonçalves - 

OAB:12855 OAB/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA MARIA MILED THOMÉ - 

OAB:OAB/SP 224.249, VINÍCIUS IDESES - OAB:OAB/RJ 98.749

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMANTE, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, DA PARTE FINAL DO 

DESPACHO DE FLS. 255, A SABER: Decorrido o prazo da intimação 

determinada acima, com ou sem manifestação, certifique de dê-se vista à 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.NADA MAIS.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001015-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. Q. D. S. (REQUERIDO)

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002577-34.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. M. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA OAB - 067.383.121-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 
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056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002577-34.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. M. D. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA OAB - 067.383.121-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA ARCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA ARCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-06.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA ARCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilza Gomes Machry OAB - MT8245/B-O (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000005-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. (REQUERENTE)

A. B. C. M. (REQUERENTE)

A. R. M. (REQUERENTE)

A. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000005-71.2020.8.11.0050. REQUERENTE: ANA BARBARA DAMACENA, 

A. B. C. M., R. C. M., ANDRE RAMOS MACHADO INVENTARIADO: VIVIANE 

DAMACENA CELES Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Inventário 

proposta em virtude do falecimento de Viviane Damacena Celes. 2. Nomeio 

inventariante a parte requerente ANDRÉ RAMOS MACHADO, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias (art.617, parágrafo único, CPC) e 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art.620, CPC), 

juntando aos autos as certidões negativas de débito das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal. 3. Após, cite-se os interessados 

não representados, se for o caso, e a Fazenda Pública Municipal, Estadual 

e Federal (art.626, CPC), manifestando-se sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (art.629), ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art.634, 

CPC), manifestando-se expressamente. 4. Havendo concordância quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art.636, do CPC) e, digam as partes em 15 dias 

(art.637, do CPC). 5. Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias 

(art.638, do CPC). 6. Oportunamente, anoto que o valor atribuído a causa 

deve corresponder à totalidade dos bens inventariados e, caso o 

montante inventariado supre o valor atribuído, determino desde já a 

emenda à inicial a fim de que seja atribuído valor correto à causa com a 

complementação do recolhimento das taxas e custas judiciárias. 7. Vistas 

ao Ministério Público. 8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 26 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000005-71.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. (REQUERENTE)

A. B. C. M. (REQUERENTE)

A. R. M. (REQUERENTE)

A. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000005-71.2020.8.11.0050. REQUERENTE: ANA BARBARA DAMACENA, 

A. B. C. M., R. C. M., ANDRE RAMOS MACHADO INVENTARIADO: VIVIANE 

DAMACENA CELES Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Inventário 

proposta em virtude do falecimento de Viviane Damacena Celes. 2. Nomeio 

inventariante a parte requerente ANDRÉ RAMOS MACHADO, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias (art.617, parágrafo único, CPC) e 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art.620, CPC), 

juntando aos autos as certidões negativas de débito das Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Federal. 3. Após, cite-se os interessados 

não representados, se for o caso, e a Fazenda Pública Municipal, Estadual 

e Federal (art.626, CPC), manifestando-se sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias (art.629), ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art.634, 

CPC), manifestando-se expressamente. 4. Havendo concordância quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art.636, do CPC) e, digam as partes em 15 dias 

(art.637, do CPC). 5. Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias 

(art.638, do CPC). 6. Oportunamente, anoto que o valor atribuído a causa 

deve corresponder à totalidade dos bens inventariados e, caso o 
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montante inventariado supre o valor atribuído, determino desde já a 

emenda à inicial a fim de que seja atribuído valor correto à causa com a 

complementação do recolhimento das taxas e custas judiciárias. 7. Vistas 

ao Ministério Público. 8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 26 de fevereiro de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-54.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ CASAGRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000819-54.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ADEMIR LUIZ CASAGRANDE Vistos EM CORREIÇÃO. 1. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que as partes 

informa que transigiram, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processos até o integral cumprimento. 2. Por esta razão, 

HOMOLOGO o acordo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

o que faço com fulcro assente no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

determinando a suspensão do feito pelo prazo fixado para adimplemento 

da obrigação. 3. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente 

por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação. 4. Decorrido o prazo, 

certifique-se e intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 

(cinco) dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da 

ação. 5. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC. 6. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se. 7. Após, façam os autos conclusos. 8. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 03 de março de 

2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-85.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES E CHAPEACAO CAMPO NOVO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000017-85.2020.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: TRANSPORTES E CHAPEACAO 

CAMPO NOVO LTDA - ME Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão. 2. Anteriormente a citação do requerido, o autor requereu a 

desistência da ação. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito 

ao artigo 485, §4º do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o 

momento, o que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do 

exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação proposto pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

5. Custas pelo requerente. 6. P. I.C. 7. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 03 de março de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001695-72.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a devolução da Carta Precatória, impulsiono 

os autos com vistas ao advogado da parte autora, para que requeira o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000979-45.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistas as partes para apresentação de memoriais finais, iniciando-se pela 

parte Autora

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001570-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE DE JESUS GOMES (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001570-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE DE JESUS GOMES (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001570-07.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO OAB - SP307124 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

DANIEL IACHEL PASQUALOTTO OAB - SP314308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE DE JESUS GOMES (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001790-05.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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JOACIR FERREIRA DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

SANDRO LANZARINI OAB - MT11553/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JACKELINE DE JESUS CURADO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001790-05.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOACIR FERREIRA DOS 

SANTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: RASA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc. 1. Designo a audiência para oitiva da 

testemunha para o dia 08 de abril de 2020, às 15h30min. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se. 4. Expeça-se o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 10 

de março de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002430-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MANON PACHECO DE ALMEIDA PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT16339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como 

nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR AS PARTES, através de seus advogados, para que se 

manifestem nos autos acerca do inteiro teor da petição de ID 29855075, 

acostado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002561-80.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI KREIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

GERENTE EXECUTIVO INSS (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002113-10.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SCHAFER HAMMERSCHMIDT (AUTOR(A))

CLEUSA MARIA SCHAFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002528-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIMAR DE ALMEIDA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002536-67.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002118-32.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002535-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANALBA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELIA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT27552/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000699-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ANIZIO DA SILVA (REU)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000539-49.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. F. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - 001.998.801-07 

(REPRESENTANTE)

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. J. C. D. S. B. (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como 

nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus advogados, para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo legal, face o teor da 

petição ID 29916654.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000233-80.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000233-80.2019.8.11.0050. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CARLOS ANTONIO ALVES Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão movida pela instituição financeira Aymoré Crédito, 

Financiamento E Investimento S/A. em face de Carlos Antonio Alves, 

devidamente qualificados nos autos, com fundamento no decreto-Lei nº 

911/69, em virtude da celebração do contrato de financiamento com 

cláusulas de alienação fiduciária que instruiu a exordial (Id nº 18191628 

páginas 5-7). Ao receber a inicial, houve o deferimento da liminar, 

determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial e a 

citação da requerida para pagar a integralidade da dívida (Id nº 18763303). 

Foi juntado ao presente o auto de busca e apreensão, remoção e depósito 

(Id nº 19443336). Citado e intimado quanto à liminar (Id nº 19443314), o 

Requerido não apresentou contestação, limitando-se a formular os 

requerimentos na petição aportada no Id nº 19503576. O colega 

magistrado que atuou em substituição nestes autos indeferiu os pleitos 

formulados pela parte requerida, determinando a intimação das partes 

para manifestarem eventual interesse em conciliação (Id nº 20725539). A 

parte requerida apresentou sua manifestação no Id nº 20818547. A parte 

requerente postulou pelo julgamento antecipado da lide (Id nº23895661). É 

o breve relatório. Passo a decidir. No caso em exame, a parte requerente 

demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ao juntar documentos na 

inicial que comprovam o contrato entabulado entre as partes, a saber, a 

contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária (Id nº 

18191628 páginas 5-7); certidão da carta de notificação da requerida, com 

o respectivo aviso de recebimento (Id nº 18191628 páginas 8-9), devendo 

ser julgado procedente o pedido, pois o devedor não comprovou que 

efetuou o pagamento do débito, cujo ônus lhe competia, nos termos do 

artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil. Concessa maxima venia, 

entendo que ao tempo da prolação da decisão constante no Id nº 

20725539 já se fazia possível o julgamento da lide, pois não restam 

dúvidas de que a matéria de fato alegada pela requerente não foi 

contrariada pelas provas dos autos, restando evidente a presunção de 

veracidade das alegações da inicial. Nos termos da jurisprudência pacífica 

do STJ, para a constituição em mora do devedor fiduciário, basta a 

entrega da notificação no endereço fornecido por ele quando da 

celebração do contrato, não sendo indispensável o seu recebimento 

pessoal. No caso em testilha, foi juntada certidão narrativa feita pelo 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, a qual consigna que a carta 

de notificação extrajudicial foi enviada ao Requerido. Com efeito, a citação 

do requerido no Id nº 19443314 é suficiente para constituí-lo em mora, 

induzindo a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial, 

notadamente o seu inadimplemento. Destarte, estando comprovada a 

avença entre as partes, o gravame de alienação fiduciária imposto sobre o 

veículo automotor e a mora do devedor, assim como a ausência de fato 

extintivo, modificativo ou impeditivo do direito postulado, impõe-se a 

procedência do pedido inicial. Tanto mais quando se verifica dos autos 

que na oportunidade em que teve de manifestar nos autos, a parte 

requerida se limitou a confirmar que não efetuou o pagamento do débito 

pela especulada impossibilidade de disponibilização de meio pela parte 

requerente (Id nº 19503576). Destarte, quando citado e intimado sobre a 

demanda, deveria ter cumprido o comando normativo previsto no artigo 3º, 

§ 2º do Decreto nº 911/1969, verbis: Art. 3º O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) § 1º Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada 

pela Lei 10.931, de 2004) Não tendo realizado o pagamento integral da 

dívida apresentada na exordial, nos moldes previstos na legislação de 

regência, consolidada restará a propriedade do bem móvel em favor do 

credor fiduciário (STJ, REsp nº 1418593/MS). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do Requerente, razão pela qual extingo o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, e declaro consolidada a posse e propriedade plena do bem 

no patrimônio do credor fiduciário. Condeno o Requerida ao pagamento 

das custas judiciais e de honorários advocatícios, sendo que estes ficam 

arbitrados no percentual de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme preconiza o artigo 85, § 2º do CPC/2015. 

Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, de acordo com as cautelas de praxe. Campo Novo 

do Parecis-MT, 10 de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-45.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AQUINO DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000343-45.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:LEONARDO 

AQUINO DE MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO 

CESAR GOMES VIEIRA POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000249-05.2017.8.11.0050 Nome: MARIA OLINDA COLERAUS KEMPF 

Endereço: RUA SAO PAULO, 401, centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV. RIO 

GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: 

AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE 

DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Endereço: AV. RIO GRANDE DO SUL, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que o recurso inominado foi interposto tempestivamente. 

Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimação da parte Reclamante, apresentar as contrarrazões ao recurso, 

no prazo de 10 (dez) dias. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 15 

de Setembro de 2017. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-30.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO PONTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000344-30.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:TULIO PONTE DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA TAUANE FREIRES 

LIVI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 23/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-49.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Para a concessão da antecipação de tutela, indispensável se faz à 

parte requerente trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer 

o juízo da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco a 

resultado útil do processo, ou que fique caracterizado o abuso de direito 

de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte requerida. Após 

analisar a inicial e os documentos que a acompanharam, entendo 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão porque 

deve ser deferida a tutela antecipada pedida. A probabilidade do direito se 

consubstancia no fato de que embora a parte requerente não tenha 

qualquer relação comercial com a parte requerida, teve seu nome inscrito 

nos cadastros de proteção ao crédito, recentemente. O perigo da demora 

é evidente, pois todos sabemos que são funestos os efeitos de termos 

nossos nomes negativados nos cadastros de proteção ao crédito, sendo 

certo que isso nos impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito 

no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. Por fim, não 

há perigo de irreversibilidade, um vez que no caso de improcedência da 

reclamatória, a reclamante deverá fazer frente aos pagamentos 

necessários para satisfação do débito, se este existir realmente. Posto 

isso, DEFIRO A LIMINAR pretendida pela parte reclamante, o que faço para 

determinar excluído o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, sejam eles SERASA, SPC, PEFIN, Achei, Concentre, ou qualquer 

outro prestador deste serviço. Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para cumprimento da presente medida, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o teto de 40 salários mínimos. Oficie-se ao 

SERASA/SPC solicitando a baixa do nome da parte reclamante dos 

cadastros. Sem prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os 

seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora, 

a fim de que compareçam a audiência de conciliação, que deverá ser 

agendada pela escrivania deste juízo, conforme pauta pré-estabelecida. 

Faça constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 

20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 2 de 

março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-98.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIRENE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001066-98.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 09 de 

Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-12.2019.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BEZERRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVAL DE MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001990-12.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, estes autos encontram-se 

suspensos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo 

autor. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2020. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-96.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001383-96.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, estes autos encontram-se 

suspensos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo 

autor. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2020. 

Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000465-92.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO DA CONCEICAO CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000465-92.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-11.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRATELLO ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONDES MENDONCA TRINDADE OAB - MT0019670A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração oposto por Washington 

Gomes da Silva em face da sentença proferida no ID 29043826, sob o 

fundamento de que a referida decisão é omissa vez que não fixou 

honorários advocatícios em favor do advogado nomeado nos autos. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da 

sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo 

dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito da embargante, 

uma vez que a decisão realmente encontra-se com ponto omisso no 

tocante a fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo 

nomeado aos autos. Ante o exposto, recebo os embargos de declaração 

e no mérito lhes dou provimento, para suprir a omissão constante na 

sentença e fixar em 1 (um) URH em favor do defensor dativo pela 

nomeação nestes autos, em razão da mínima complexidade da causa, nos 

termos do artigo 303, ss. da CNGC-TJMT. ANOTE-SE a presente 

nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 306, da CNGC-TJMT. 

Portanto, expeça-se certidão em favor do advogado nomeada, a fim de 

que possa cobrar os honorários fixados, nos termos do artigo 303, § 4º 

da CNGC-TJMT Permanecem in totum os demais termos da sentença 

anteriormente proferida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002161-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002161-66.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 03 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000200-90.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RITA RUFINO CEZAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilson Martins (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000200-90.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos o cálculo atualizado do débito Campo Novo do Parecis-MT, 

Terça-feira, 10 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000073-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000073-89.2018.8.11.0050 Nome: JOSENILDA BARBOSA DA SILVA 

Endereço: Avenida Maranhão, 01, quadra 379, lote 06, Jardim das 

Palmeiras, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

MOVEIS ROMERA LTDA Endereço: Avenida Brasil, 614, Ao Lado da 

Eletromóveis Martinello, Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Endereço: AVENIDA 
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BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1811, - DE 1503 A 2127 - LADO ÍMPAR 15 

andar, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-001 

CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, Provimento 

55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte 

reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 09 de Março de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-82.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REU)

 

PROCESSO n. 1000347-82.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:RONALDO 

RAMOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA POLO PASSIVO: TRICARD SERVICOS DE 

INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 23/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000832-50.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADENICIO NUNES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR MARCILIO DA SILVA (REQUERIDO)

VALCI MOREIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000832-50.2018.8.11.0051 Guarda Despacho. Vistos etc. Dada 

a justificada impossibilidade de comparecimento do douto Promotor de 

Justiça à audiência que recentemente se remarcou, REDESIGNO o ato 

para 19 de maio de 2020, às 16:30 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as 

Partes, em especial o Requerente, pessoalmente, para que compareça 

acompanhado de Advogado, sob pena de extinção do feito por ausência 

de capacidade postulatória. INTIME-SE, ainda, o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-34.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ANDREIA LOUREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000544-34.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Em detida análise à documentação juntada à inicial, percebe-se a 

ausência do prévio requerimento administrativo do benefício pleiteado. 

Dessa forma, não está devidamente preenchido o interesse de agir, aqui 

representado pelo prévio requerimento administrativo. Isso posto, 

INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 30 dias, emende a inicial, 

nos termos do art. 321 do NCPC, trazendo aos autos o indeferimento 

administrativo do pedido de concessão do benefício pleiteado, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem manifestação da Parte, 

VOLTEM-ME os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 9 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000588-53.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL AHMED SALEH (REU)

ERIKA MARYAMA SALEH (REU)

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000588-53.2020.8.11.0051 Monitória Despacho. Vistos etc. Nos 

termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE a Parte 

autora, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovem o pagamento das custas judiciais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000599-82.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES ALTO RONURO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(DEPRECANTE)

PRODUZIR PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(DEPRECANTE)

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(DEPRECANTE)

PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(DEPRECANTE)

PINESSO AGROPASTORIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(DEPRECANTE)

PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA OAB - SP277622 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000599-82.2020.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promovam o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARCONDES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000459-82.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 12.402,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Concessão] POLO ATIVO: Nome: MARIA JOSE MARCONDES DUARTE 

Endereço: ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, 124, ZONA 

RURAL, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA 

PERÍCIA que designo para o dia 25/06/2020 às 08h05min, em sala própria 

no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a 

perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor 

de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003761-22.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AGOSTINHO SCARTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA ELIZA BELAO PORTILHO FREITAS (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003761-22.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: GERALDO AGOSTINHO SCARTON ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO POLO PASSIVO: 

PAULA ELIZA BELAO PORTILHO FREITAS e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do 

mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", 

devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001958-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA GOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001958-38.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: MARIA APARECIDA DE LIMA GOIS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação oposto pela parte contrária, em razão da prescindibilidade do 

Juízo de admissibilidade, em consonância com o art. 1.010, §1º, do NCPC, 

ficando desde já advertida acerca do §3º do mesmo artigo. CAMPO 

VERDE, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000424-88.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELJAIR ANTONIO LONDERO (REQUERIDO)

CAROLINE MARIUSSI LONDERO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000424-88.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 232.513,89 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: BANCO BRADESCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURO PAULO GALERA MARI POLO PASSIVO: ELJAIR ANTONIO 

LONDERO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. CAMPO VERDE, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002133-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

H F COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002133-32.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Procurador, entende-se que a só expedição 

do ato eletrônico de citação não impede o exercício da faculdade prevista 

no art. 329, I, do Novo Código de Processo Civil, porque não finaliza o ato 

de citação. Diferentemente, nos termos do art. 231, V, do NCPC, 

aperfeiçoa-se a citação eletrônica, abrindo-se o prazo de contestação, 

"no dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao 

término do prazo para que a consulta se dê (...)". Nessas condições, a ser 

observada a guia "Expedientes" do Sistema PJe, nota-se que a 

comunicação eletrônica de citação foi, de fato, expedida em 18 de janeiro 

de 2019, às 12:59:41. Entretanto, a leitura só ocorreu em 22 de janeiro do 

mesmo ano, quando o Sistema PJe foi acessado pelo Procurador 

Francisco de Assis Dias Lopes. Por outro lado, como afirmado pelas 

Partes, o aditamento ocorreu no dia 20 daquele mês, ou seja, a Parte 

modificou sua causa de pedir no período compreendido entre a expedição 

do ato de citação e sua efetiva leitura pela Procuradoria. Assim, 

considerando, de novo, a regra do art. 231, V, do NCPC, tem-se que, à 

época do aditamento, não havia ainda se finalizado o procedimento de 

citação. Assim só ocorreria em três hipóteses: i) se o prazo para leitura já 

houvesse se encerrado; ii) se a Procuradoria houvesse acessado o 

Sistema em momento anterior à emenda; ou iii) se, de alguma forma, sem 

antes mesmo do acesso formal ao Sistema, a Procuradoria oferecesse 

resposta. Por isso é que, com a devida vênia, valida-se a pretensão da 

Requerente, no sentido de proceder à emenda de sua inicial 

independentemente do consentimento do Requerido. Com essas 

considerações, RECEBO o aditamento feito pela Requerente. CITE-SE o 

Requerido, uma vez mais, para que responda à inicial no prazo de 30 

(trinta) dias, agora modificada nos termos pleiteados no aditamento. Após, 

CONCLUSOS. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000475-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FRANCISCO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000475-70.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. A 

fim de privilegiar a citação pessoal do Requerido, SOLICITEM-SE 

informações, pelos Sistemas Infojud, Renajud e Siel, acerca do atual 

endereço da Parte. Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação 

do Executado, observando-se as advertências consignadas na decisão 

inicial. Do contrário, se impossível a localização, CITE-SE o Executado por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, a consignando as advertências 

mencionadas no despacho inicial. Após, INTIME-SE o Exequente, na 

pessoa de seu Procurador, para que indique bens disponíveis do 

Executado, ou para que solicite as diligências que entender pertinentes, 

sob pena de suspensão do feito. POSTERGO a nomeação de Curador 

para depois da análise da pertinência da suspensão do feito, conforme 

existam, ou não, bens disponíveis para a garantia do Juízo. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003426-03.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1003426-03.2019.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Em atendimento ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a Requerente, pessoalmente, para que, no prazo de cinco 

dias, cumpra a decisão anterior, juntando aos autos o seu pedido 

administrativo, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse 

processual. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-70.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FIDELES DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000561-70.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002008-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CAMPO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO SOARES LIMA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002008-64.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de oferecimento de meios para condução do Sr. Oficial 

de Justiça para o cumprimento do mandado de citação. Quanto à 

possibilidade de acompanhamento da distribuição do mandado, ressalta-se 

à Requerente que poderá ser consultada por meio do Sistema ClickJud, 

disponibilizado pelo Tribunal de Justiça deste Estado. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 

de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-32.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000570-32.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000595-45.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONEZES SARAIVA BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000595-45.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-71.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS IARTELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802-O (ADVOGADO(A))

ARTHUR MOURA ROSA NETO OAB - MT19294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000645-71.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, 

mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse 

ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000096-61.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):
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ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000096-61.2020.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Com razão o ilustre Procurador, ao menos quanto à omissão do despacho 

inicial, em que se falhou em analisar o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Parte. Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no art. 300 do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

noto pertinente o deferimento do pedido liminar. A premente necessidade 

de deferir-se liminarmente o pedido tem fundamento primeiro no fato de 

que a inscrição em cadastro de inadimplentes impõe a qualquer pessoa, 

seja ela física ou ideal, restrições em vários aspectos normais de sua vida 

civil, na exata medida em que lhe dificulta o acesso às vias de crédito e, 

até mesmo, a celebração de simples contratos. Essa restrição, inerente à 

medida, é suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Como 

se sabe, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a finalidade de 

proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alertar acerca de eventuais situações de insolvência. Tem, ainda, o 

objetivo velado de “coagir”, por vias transversas, o devedor a cumprir a 

obrigação. Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, deve ser 

exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a impedir que 

seu uso imoderado atinja aqueles cidadãos idôneos que não mereçam ali 

figurar, seja porque jamais incorreram em mora, seja porque têm razões 

para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a plausibilidade do direito invocado. No caso dos autos, a despeito da falta 

de prova direta da quitação integral do contrato, tem-se, na baixa do 

gravame atinente à garantia fiduciária, indicativo claro da restituição 

integral do empréstimo feito pelo Requerente. Por outro lado, não se 

mostra pertinente a análise do pedido de inversão do ônus da prova já na 

inicial. Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova. Assim, a despeito do pedido feito na inicial, 

fato é que, segundo a lei processual civil, faz-se a análise da modificação 

definição dos encargos probatórios no momento do saneamento do feito, 

quando já se podem pode conhecer as questões que as Partes 

controverteram. Decido. Pelo exposto, ACOLHO os embargos 

declaratórios opostos pelo Requerente e, nos termos do art. 300 do NCPC, 

DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente para determinar o 

cancelamento provisório do protesto lavrado perante o 2º Serviço Notarial 

desta Comarca. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

OFICIE-SE à Sra. Oficial da 2ª Serventia, a fim de que proceda à baixa 

provisória do protesto. POSTERGO para o saneador a análise do pedido 

de alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só 

na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC). De resto, CUMPRA-SE o despacho 

inicial, convocando-se as Partes para a audiência de conciliação. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000254-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000254-53.2019.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, como 

controvertidos, os pontos atinentes: i) à ocorrência de ato imputável à 

Requerente capaz de justificar sua exclusão do quadro social da 

Cooperativa, notadamente a utilização de sua conta corrente para a 

prática de ilícitos nos anos de 2014 e 2018; ii) à imposição de dano moral 

merecedor de compensação e o valor correspondente. Não havendo 

motivo para a inversão do ônus da prova, MANTÊM-SE os encargos tais 

como definidos nos incisos I e II do art. 373 do NCPC, cabendo à 

Requerente a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e, à 

Requerida, a dos que porventura impedirem, modificarem ou extinguirem o 

direito do Autor. Em razão dessa comum disposição dos encargos 

probatórios, caberá à Requerida comprovar as ocorrências imputáveis à 

Requerente, especialmente as dos anos de 2014 e de 2018. A fim de 

fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal. Assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 22 de 

junho de 2020, às 16:00 horas de Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, 

pessoalmente, pelo correio, no último endereço informado nos autos, para 

que compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 385, 

§ 1º, do NCPC). INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a 

fim de que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 357, § 4º, do NCPC), observando, em especial, a qualificação 

sugerida pelo art. 450 do NCPC. Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às 

próprias Partes a intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso 

de recebimento da correspondência com antecedência mínima de 3 (três) 

dias da audiência. As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à 

audiência, independentemente de intimação. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002766-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NICOLE VIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002766-43.2018.8.11.0051 Cobrança Decisão. Vistos etc. A fim 

de bem sanear o feito, passa-se à análise da impugnação à gratuidade da 

Justiça. Nos termos do art. 99, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, à 

concessão do benefício da gratuidade, só não basta a declaração feita 

pelo interessado quando os autos evidenciarem a impertinência do 

benefício. No caso dos autos, segundo a Requerida, o pagamento do 

procedimento médico corresponderia justamente a essa evidência 

mencionada no aludido dispositivo, razão pela qual haveria de ser revista 

a decisão que acolheu o pedido. Entretanto, ao menos no meu sentir, se 

bem analisadas as particularidades dos pagamentos feitos, e bem assim 

das condições pessoais da Requerente, não necessariamente se estará 

diante de situação a exigir a prova da incapacidade financeira, muito 

menos a imediata revogação do benefício. Com efeito, nota-se a posição 

da Requerente como simples dependente do plano de saúde custeado, 

pelo que se presume, por seus ascendentes. Da mesma forma, o 

pagamento pelo procedimento médico descrito na inicial foi feito de forma 

parcelada, e compreendeu o pagamento de valores em dezembro de 2015, 

bem como em fevereiro, abril, maio e junho de 2016. Aliás, tais 

pagamentos parecem ter sido feitos pelo pai da Requerente, Sr. Valteir 

Moreira Viega, de maneira que se presume a reunião de esforços para a 

realização da necessária intervenção médica. É bom frisar, aliás, a 

urgência que têm as despesas médicas. Sabe-se que, conforme a 

situação, é comum que os familiares direcionem todos seus recursos para 

a recuperação da saúde de um dos seus, de maneira que os valores 

gastos, muito frequentemente, decorrem mais desse esforço do que de 

uma disponibilidade financeira capaz de justificar o pagamento das custas 

processuais. Por isso é que, ao menos no meu sentir, a hipótese dos 

autos não necessariamente haveria de gerar dúvidas quanto à pertinência 

do benefício da gratuidade da Justiça. Consequentemente, a impugnação 

feita pela Requerida haveria de apresentar mais do que tais circunstâncias 

já constantes dos autos. Diferentemente, feita a impugnação, seria da 

Requerida o encargo de alegar e comprovar a existência de recursos 
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materiais, com as provas que lhe estivessem à disposição. Sem prova 

suficiente, mantém-se o benefício, porque os autos não necessariamente 

reúnem elementos a justificar que se exija da Requerente mais do que 

aquela declaração prevista no art. 99, § 3º, do NCPC. AFASTA-SE, 

portanto, a impugnação feita pela Requerida. Passa-se, então, à preliminar 

de carência da ação. Como se sabe, tem-se por direito de ação aquele 

direito público, subjetivo e autônomo de invocar o pronunciamento do 

Estado-Juiz. Subjetivo, porque referente a um poder jurídico do cidadão, 

que pode ou não buscar a tutela judicial; público, pois concernente ao 

objetivo do Estado em restabelecer a ordem jurídica perturbada pelo 

conflito dos interesses das partes; e, finalmente, autônomo, porque sua 

existência não depende da existência do direito material pleiteado. Ainda 

que abstrato, o direito de ação não é genérico. Ao revés, seu exercício 

depende do fiel atendimento a certos requisitos que se convencionou 

chamar de condições da ação. Para o legislador, seriam condicionantes do 

direito de ação a legitimidade de parte e o interesse de agir. Evidente que, 

pelo caráter instrumental do direito de ação, sempre a servir as Partes na 

solução de um determinado litígio e, também, o próprio Estado, ao 

restabelecer a ordem pública, anteriormente perturbada pelo mesmo litígio, 

a análise dessas condições da ação deve levar em consideração o direito 

material alegado. Por isso é que, para analisar a existência do interesse de 

agir, há que ser verificada a própria pretensão do autor. Se dita pretensão 

revelar a necessidade da intervenção estatal e, também, o proveito 

conferido por um futuro e eventual pronunciamento judicial, atendida 

estará a condição da ação que se convencionou chamar de interesse de 

agir. Entretanto, quando se defende a vinculação da análise das 

condições da ação à pretensão posta em juízo, pretende-se que assim 

seja feito de forma abstrata, levando em consideração apenas a assertiva 

do autor. É dizer que, no âmbito das condições da ação, a análise da 

pretensão não deve se preocupar acerca da veracidade, ou não, da 

causa de pedir descrita pelo autor. Do contrário, caso se permita que a 

verificação das condições da ação avance até o estudo da idoneidade 

das alegações, estar-se-á promovendo exame meritório, saindo então do 

campo do direito de ação para adentrar no do direito material pleiteado. É 

certo que o réu sempre poderá impugnar aquela situação fática descrita 

pelo autor. Poderá mesmo negar a formação de qualquer direito 

decorrente desses fatos. A resposta, em qualquer das suas formas, 

corresponde ao direito de ação do próprio réu. Mas a impugnação dos 

fatos, ou mesmo do direito deles decorrente, relaciona-se apenas ao 

direito material, e não ao direito de ação. Via de consequência, em sendo 

acolhida a impugnação do réu, mostrando-se, assim, inidôneas as 

circunstâncias fáticas e jurídicas desposadas pelo autor, o caso será o de 

julgamento do processo com resolução de mérito. Vê-se importância 

nessas considerações porque, segundo a Requerida, a Requerente não 

teria feito o pedido formal à cirurgia que entendia necessária. Ora, 

mostra-se claro que tal análise pertence ao campo do direito material 

pleiteado pelo Requerente, alheio, pois, ao das condições da ação. Como 

dito e repetido, para o atendimento às condições mínimas ao exercício do 

direito subjetivo de ação, analisam-se apenas as asserções iniciais, de 

forma abstrata. E, segundo se nota da inicial, alegou-se justamente o 

contrário, no sentido de que, convocada a custear o pagamento das 

despesas médicas, a Requerida teria se negado, supostamente por 

ausência de cobertura do plano. Assim, aplicando-se aquelas 

considerações já lançadas ao caso concreto, tem-se que, pela assertiva 

da Requerente, a Requerida, mesmo chamada, teria se negado a cobrir os 

gastos médicos. Tal descrição, abstrata, basta ao preenchimento das 

condições da ação, notadamente a que se convencionou chamar de 

interesse processual. E não é só. Independentemente do que ocorreu na 

via pré-processual, fato é que, em sua contestação, já no âmbito judicial, a 

Requerida expressamente negou o direito pleiteado pela Requerente. 

Assim, se, judicialmente, já se impugnou a pretensão, haveria de ser 

mantida a ação, ainda que se comprovasse a ausência do pedido 

administrativo. Assim, AFASTA-SE a preliminar de falta de interesse 

processual. À míngua de irregularidades, portanto, DECLARO saneado o 

feito. FIXO, como controvertidos, os pontos atinentes: i) à natureza do 

procedimento feito pela Requerente, se de simples estética ou não; ii) à 

cobertura, pelo plano de atendimento, do procedimento a que se submeteu 

a Requerente; iii) aos custos do tratamento médico suportados pela 

Requerente; iv) à imposição de dano extrapatrimonial, supostamente 

decorrente da falta contratual da Requerida, bem como o valor da 

compensação correspondente. Não havendo motivo para a inversão do 

ônus da prova, MANTÊM-SE os encargos tais como definidos nos incisos I 

e II do art. 373 do NCPC, cabendo à Requerente a demonstração dos fatos 

constitutivos de seu direito e, à Requerida, a dos que porventura 

impedirem, modificarem ou extinguirem o direito do Autor. A fim de fazer 

frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova 

pericial e testemunhal. Assim, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. IGOR 

GARCIA DA SILVA (CRM/MT 6003), médico ortopedista, com endereço 

profissional na Rua Tupi nº 222, Clínica Med Center, bairro Vale do Sol, 

nesta cidade de Campo Verde/MT, telefone (66) 3419-4748 ou (11) 

97027-8343, endereço eletrônico igs83@hotmail.com, independente de 

compromisso. Caberá ao Sr. Perito responder aos quesitos que as Partes 

eventualmente apresentarem e, também, a um único quesito do Juízo, para 

esclarecer quanto à natureza do procedimento pleiteado pela Requerente, 

se estético ou não. INTIME-SE, pois, o Sr. Perito, a fim de que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe quanto à aceitação do encargo, informando 

tratar-se de ação gratuita, de maneira que seus honorários serão 

suportados pelo Estado de Mato Grosso ou pela Requerida, em sendo esta 

a sucumbente. CONSIGNE-SE, ainda, a possibilidade de o Sr. Perito 

realizar o exame da Requerente ou dos laudos que lhe forem 

apresentados em horário que prestar serviço público. Em seguida, 

INTIMEM-SE as Partes, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, digam sobre a nomeação, 

indiquem seus assistentes técnicos e apresentem seus próprios quesitos 

(art. 465, § 1º, do NCPC). Não havendo impugnação, INTIME-SE o Sr. Perito 

para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o laudo pericial, 

atendendo assim aos quesitos do Juízo como aos que as Partes 

eventualmente apresentarem. Do contrário, havendo impugnação quanto 

ao Perito, DEVOLVAM-ME conclusos os autos. Sem prejuízo, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 20 de julho de 2020, às 13:30 horas de 

Mato Grosso. INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, para que 

compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, 

do NCPC). INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de 

que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, 

§ 4º, do NCPC), observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 

450 do NCPC. Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe às próprias Partes a 

intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso de recebimento da 

correspondência com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. 

As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à audiência, 

independentemente de intimação. Entretanto, far-se-á pela via judicial a 

intimação quando as Testemunhas houverem sido arroladas pelo Ministério 

Público ou pela Defensoria Pública. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-48.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE BERTONCELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000459-48.2020.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar o 

preenchimento da carência exigida para o benefício pretendido, uma vez 

que a Autarquia Ré, em processo administrativo, reconheceu somente 129 

contribuições. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

testemunhal ou, em sendo o caso, documental, justamente como forma de 

complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem existir. A dois, 
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porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se alegou situação 

concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse afastar. É certo 

que a simples necessidade de o autor buscar no Judiciário a satisfação de 

seu direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos 

processuais sejam realizados de maneira célere, a necessária obediência 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam 

tão eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo 

devedor. O próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano 

decorrente do tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes 

a uma decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o 

decorrer desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha 

direito. Tal dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão 

Carneiro, como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples 

existência do processo, com todos os seus atos, não justifica o 

deferimento da antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância 

outra que faça insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a 

importantíssima lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), 

mesmo os processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos 

às partes, prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. 

Não aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Da mesma forma, diante 

da ausência da probabilidade do direito invocado, não há que se falar na 

concessão da tutela antecipada. Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento da Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 9 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000557-33.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO SEBASTIAO CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000557-33.2020.8.11.0051 Cautelar Antecedente Decisão. 

Vistos etc. Sabe-se que, por força do Novo Código de Processo Civil, as 

pretensões cautelares passaram a se submeter a procedimento 

consideravelmente diferente. À partida, extinguiu-se o processo cautelar 

incidental, tanto que, nos termos do art. 308, § 1º, do NCPC, a regra agora 

é a de que se formulem, conjuntamente, os pedidos principais e 

cautelares. Entretanto, mantém-se, mesmo que parcialmente, a autonomia 

do processo cautelar, especialmente na hipótese de cautela antecedente. 

Assim se defende mesmo diante da regra do art. 308 do NCPC, a exigir 

verdadeira conversão do processo cautelar em principal depois de 

efetivada a tutela, porque, até que assim se faça, mantém-se 

autonomamente a lide cautelar. Aliás, para Daniel Amorim Assumpção 

Neves, as hipóteses de extinção do pedido cautelar antes da conversão 

do processo em principal revelam a manutenção de parcela da autonomia 

da lide acessória, mesmo na sistemática trazida pelo NCPC (“Manual de 

Direito Processual Civil”, 2016, p. 468). As inovações processuais não se 

limitaram à autonomia da tutela cautelar. O Novo Código de Processo Civil, 

talvez acertadamente, deixou de buscar a tipificação de medidas 

cautelares, tal como fizera o diploma anterior. Agora, no art. 301, o 

legislador se limitou a mencionar, casuisticamente, algumas das medidas 

típicas anteriores, para depois afirmar a possibilidade de a parte buscar 

“qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Entre as 

medidas acautelatórias a que o NCPC se referiu genericamente, inclui-se 

justamente o arresto. Nessa nova sistemática, a lei processual não mais 

explicitou os pressupostos específicos dessa medida. Tal como as 

demais, o deferimento da medida acautelatória se vincula à probabilidade 

do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo 

(art. 305 do NCPC). Considerando suas particularidades, mesmo com a 

nova roupagem processual, o arresto acautelatório continua a depender 

da probabilidade do direito, assim entendida a demonstração de interesse 

na preservação do patrimônio, necessária à garantia de uma obrigação 

líquida e certa (art. 789 do NCPC), e, também, do perigo de demora, que, 

na hipótese, refere-se à possibilidade de desvio patrimonial. Impõe-se, 

então, verificar a existência, no caso em tela, desses dois requisitos para 

a concessão da cautela incidental. Considerando-se a pretensão principal 

do Requerente, a ser veiculada em futura execução, a tendência é que o 

requisito da “probabilidade do direito” se atenda pela simples verificação 

da idoneidade formal do título executivo de que não prescinde a ação 

expropriatória que se prometeu ajuizar. Nestes autos, a Cédula de Produto 

Rural juntada já na inicial serve para demonstrar a existência do crédito 

pleiteado pelo Requerente. Atendido o primeiro requisito, passa-se à 

análise da situação de risco descrita pelo Requerente. Em sua inicial, veio 

o Requerente aos autos para alegar situação de risco autorizadora da 

medida acautelatória. É que, segundo o Credor, os Requeridos, já tendo 

encerrado, ou estando para encerrar, a colheita, não depositaram o 

produto prometido no título executivo, em tudo a revelar suposta tentativa 

de desvio. Dúvida não há acerca da idoneidade do argumento do 

Requerente. Tratando-se de produto rural, a ser colhido em período 

específico, nas hipóteses de obrigação que preveja a entrega do produto 

ao credor, o comum é que o depósito se faça ao longo da colheita ou não 

se faça mais. A simples mora dos Requeridos, então, autoriza a 

presunção de que, nesta safra, não será realizado mais o pagamento, 

mediante a entrega do produto. A consequência, na melhor das hipóteses, 

haveria de ser a prorrogação automática da obrigação de entregar coisa 

fungível, de maneira que só na safra posterior é que haveria de ser 

satisfeito o crédito do Requerente. Assim, com essas considerações, 

tem-se por atendidos os requisitos para a concessão, inclusive liminar, da 

cautela pleiteada pelo Requerente. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido 

liminar aduzido pelo Requerente para determinar o arresto de 27.125,80 

sacas de 60 kg de soja, nos termos consignados na CPR, autorizando as 

diligências necessárias ao cumprimento da ordem nos armazéns dos 

próprios Requeridos ou nos de terceiro que, porventura, tenham recebido 

o produto. Em sendo localizado o produto em armazéns ou em áreas dos 

próprios Requeridos, caberá ao Requerente a remoção a outra localidade, 

funcionando, ele próprio, como depositário. Por outro lado, em sendo 

cumprida a ordem de arresto em armazéns de terceiro, fica nomeado o 

responsável correspondente à dita função. Sem prejuízo, CITEM-SE os 

Requeridos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresentem 

contestação e indiquem as provas que, eventualmente, pretenderem 

produzir. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito
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Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. Isso porque, a condição de 

incapacidade laborativa do Requerente é incontroverso, visto que já é 

beneficiário de auxílio-doença concedido administrativamente pela 

Autarquia Ré. O que o Requerente pretende, no entanto, é se eximir da 

obrigatoriedade de se submeter a processo de reabilitação profissional, 

previsto nos arts. 89 e 90 da Lei 8.213/91: “Art. 89. A habilitação e a 

reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário 

incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas 

portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de 

(re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado 

de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação 

profissional compreende: a) o fornecimento de aparelho de prótese, 

órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou 

redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos 

equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e 

profissional; b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados 

no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência 

estranha à vontade do beneficiário; c) o transporte do acidentado do 

trabalho, quando necessário. Art. 90. A prestação de que trata o artigo 

anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive 

aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência 

Social, aos seus dependentes.” Dessa forma, percebe-se que a inclusão 

do Requerente em processo de reabilitação profissional não se deu por 

inobservância da Autarquia Ré às suas condições pessoais, mas 

simplesmente por respeito ao princípio da isonomia e imposição legal, visto 

que a participação na reabilitação é de caráter obrigatório aos segurados, 

conforme ressalta o citado art. 90 da norma em comento. Além disso, não 

há nos autos qualquer evidência que o processo de reabilitação ao qual o 

Requerente é submetido o insira em condições tais que representem risco 

à sua saúde. No mais, evidente que o Requerente, quando submetido a 

qualquer procedimento cirúrgico, será eximido de participar do referido 

processo de reabilitação apresentando atestado médico. O que não se 

pode pleitear é a dispensa de obrigação imposta a todos, por simples 

questões pessoais, ou por não concordar com o procedimento. Decido. 

Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento do Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1000587-68.2020.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque, apesar de os 

documentos apresentados na inicial indicarem mesmo a existência de 

doença incapacitante, a Autarquia Ré, por meio de perícia médica, 

reconheceu que a citada moléstia não causa incapacidade laborativa. Por 

isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova pericial, justamente como 

forma de complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem existir. A 

dois, porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se alegou 

situação concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse 

afastar. Realmente, segundo a Requerente, a liminar seria imprescindível 

porque, do contrário, teria que aguardar o término da ação judicial para a 

satisfação de seu direito. Tal relato, entretanto, não descreve situação de 

risco autorizadora da antecipação de tutela. Em outras palavras, não se 

tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo que a simples 

necessidade de a autora buscar no Judiciário a satisfação de seu direito 

já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam 

realizados de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes 

quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio 

sistema processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo 

necessário à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão 

judicial final transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, 

o autor ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi 

denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano 

marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples existência do 

processo, com todos os seus atos, não justifica o deferimento da 

antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os 

processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, 

prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não 

aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1001796-43.2018.8.11.0051 Indenizatória Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia, não há nos autos qualquer documento que comprove 

a alegada despesa de R$ 2.000,00 para realização do procedimento 

cirúrgico. Aliás, conforme decidido nos próprios autos, há, em favor do 

Requerente, plano de saúde ativo, exatamente como forma de custear o 

tratamento e procedimentos médicos do Requerente. Isso posto, INDEFIRO 

o pedido de liberação de R$ 2.000,00 em favor do Requerente. Por outro 

lado, comprovadas outras despesas realizadas para tratamento do 

Requerente, EXPEÇA-SE o necessário para a transferência de R$ 943,79 

para a conta indicada pelo Requerente. No mais, tendo em vista a 

devolução da precatória relativa à audiência realizada na Comarca de 

Rondonópolis – MT, INTIMEM-SE os Requeridos para que, no prazo de 15 

dias, apresentem suas alegações finais. Após, VOLTEM-ME conclusos 

para sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1002131-62.2018.8.11.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de Impugnação à Execução oposta pelo Instituto 

Nacional do Seguro Nacional – INSS, devidamente qualificado, em face de 

Agnaldo Fontes da Silva, igualmente qualificado. Para tanto, alegou 

excesso de execução nos cálculos apresentados pelo Exequente, em 

razão de suposta ausência de desconto de valores que já teriam sido 

recebidos pelo Exequente. O Exequente manifestou-se nos autos, 

oportunidade em que reconheceu parcialmente as alegações do 

Executado. É o relato do necessário. Fundamento. Inicialmente, cumpre 

esclarecer que o Executado impugnou somente parte dos cálculos 

apresentados, referente à ausência de desconto de valores já recebidos. 

Em nenhum momento o Executado impugnou a renda mensal inicial utilizada 

pelo Exequente em seus cálculos. Pelo contrário, o próprio Executado 

confirme que a Renda Mensal do benefício é de R$ 4.405,72. Feitas tais 

considerações, passemos à análise dos argumentos lançados pelo 

Executado em sua impugnação. – Dos Valores Já Recebidos A existência 

de valores já recebidos pelo Exequente Antônio Salvador é matéria 

incontroversa pelas Partes, não havendo dúvidas ou debate quanto ao 

tema. Por outro lado, percebe-se a pertinências das alegações expostas 

pelo Exequente em sua resposta à impugnação, quando demonstra que, a 

partir de novembro de 2019, o Exequente realizou pagamento somente no 

valor de R$ 1.101,36, desconsiderando que a renda do benefício é de R$ 

4.405,45. Isso posto, há que se considerar o acerto dos novos cálculos 

apresentados pelo Exequente em sua resposta à impugnação, quando, já 

considerando os valores recebidos, acrescenta novos débitos, relativos à 

diferença de pagamento das parcelas referentes às competências de 

novembro de 2019 a janeiro de 2020. Decido. Isso Posto, JULGO 

parcialmente procedente a presente impugnação para reconhecer a 

existência de valores recebidos administrativamente e que não foram 

reconhecidos pelo Exequente em seu cálculo inicial. Por outro lado, sendo 

comprovado nos autos que o Executado realizou novos descontos nas 

competências de novembro de 2019 a janeiro de 2020, HOMOLOGO os 

cálculos de p. 197/200, correspondentes ao Dessa forma, DETERMINO 

seja expedido ofício requisitório de pagamento de pequeno valor ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Feito o pagamento, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Autos nº 1001266-05.2019.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque, apesar de os 

documentos apresentados na inicial indicarem mesmo a existência de 

doença incapacitante, bem como o recebimento de benefício anteriormente 

concedido, a Autarquia Ré, por meio de perícia médica, cessou o 

benefício, por não mais considerar a Requerente como inapta ao trabalho. 

Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova pericial, justamente 

como forma de complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem 

existir. A dois, porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se 

alegou situação concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse 

afastar. Realmente, segundo a Requerente, a liminar seria imprescindível 

porque, do contrário, teriam que aguardar o término da ação judicial para a 

satisfação de seu direito. Tal relato, entretanto, não descreve situação de 

risco autorizadora da antecipação de tutela. Em outras palavras, não se 

tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo que a simples 

necessidade de a autora buscar no Judiciário a satisfação de seu direito 

já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam 

realizados de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes 

quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio 

sistema processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo 

necessário à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão 

judicial final transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, 

o autor ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi 

denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano 

marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples existência do 

processo, com todos os seus atos, não justifica o deferimento da 

antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os 

processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, 

prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não 

aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 
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até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de março de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002204-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002204-34.2018.8.11.0051 Ação de restabelecimento de 

benefício por incapacidade. Vistos etc. JOÃO VIEIRA DE AZEVEDO, 

devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de 

restabelecimento de benefício por incapacidade em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), igualmente qualificado. Extrai-se 

que a autarquia ré compareceu aos autos e coligiu ao caderno processual 

proposta de acordo. Instada a manifestar, a parte demandante apresentou 

termo de aceitação à proposta ofertada. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante acima narrado, 

o instituto requerido apresentou proposta de acordo visando pôr fim à 

contenda, nos seguintes termos: [...] CLÁUSULA 1ª: O INSS 

compromete-se a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a 

partir da cessação do último benefício/requerimento administrativo, nos 

seguintes termos: Aposentadoria por invalidez DIB: desde a DCB DIP: 

01.11.2019 RMI: A ser calculada pelo INSS, se aceito o acordo. 

ATRASADOS: 95% dos valores a serem apurados com a incidência de 

correção monetária na forma da Lei nº 9.494/1997 (TR) até 10/2017 e 

IPCA-E a partir de então. Juros de mora pelo Manual de Cálculos do CJF, 

abatendo-se os eventuais valores pagos por tutela antecipada. 

HONORÁRIOS: 10% do item anterior. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 45 

dias após a intimação do INSS da homologação do acordo. CLÁUSULA 2ª 

A parte autora renuncia aos valores atrasados que na apuração do 

quanto devido ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos. CLÁUSULA 3ª: 

A parte autora compromete-se a comparecer a futuras revisões de 

benefícios a serem realizadas pelo INSS sempre que for convocada, bem 

como a manter os dados pessoais, como estado civil e mudança de 

endereço devidamente atualizados. Ressalte-se que a parte autora poderá 

comparecer à agência do INSS para solicitar prorrogação do benefício nos 

15 dias anteriores a sua cessação, submetendo-se a nova perícia, 

ocasião que poderá haver a cessação, prorrogação ou conversão em 

aposentadoria por invalidez/auxílio-acidente. CLÁUSULA 4ª: A parte 

autora renuncia a todo e qualquer direito em face do INSS derivado do 

mesmo fato, incluindo danos morais. CLÁUSULA 5ª: Tendo em conta o 

interesse público, e considerando a possibilidade de enriquecimento sem 

causa, constatada a qualquer tempo, a existência de litispendência, coisa 

julgada, duplo pagamento ou falta de requisitos legais para a 

concessão/restabelecimento de benefício, referente ao objeto da presente 

ação, a parte autora concorda, desde já, que fica sem efeito a transação 

e, caso tenha sido efetuado duplo pagamento, que haja desconto 

parcelado em seu benefício, até a completa quitação do valor pago a 

maior, monetariamente corrigido, nos termos do art. 115, II, da Lei n.º 

8.213/91. CLÁUSULA 6ª: A parte autora arcará integralmente com os 

honorários advocatícios do seu advogado, não havendo qualquer espécie 

de pagamento de honorários de sucumbência pelo INSS. Por fim, informa o 

INSS que: 1) esta oferta de acordo não implica em reconhecimento de 

direitos por parte desta autarquia, tratando-se apenas de mera tentativa 

de conciliação, e acaso não seja aceita não impedirá a propositura dos 

recursos cabíveis em face da sentença de mérito, se necessário; 2) não 

haverá renovação desta proposta em audiência, nem análise de 

contraproposta, requerendo desde já, caso não haja aceitação do acordo 

pela parte autora, sejam os autos conclusos para sentença. 3) o INSS, em 

sendo aceita a proposta, renuncia a intimação da sentença homologatória 

do acordo e requer que, para implantação do benefício, seja intimado 

diretamente a APSADJ com endereço na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 

Cuiabá/MT. Oportunizada a manifestação da parte autora, esta aderiu à 

proposta apresentada, postulando, assim, pela homologação do acordo. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do novel Código de Processo Civil. Por conseguinte, OFICIE-SE à APSADJ 

para a imediata implantação do benefício, conforme consta na proposta de 

acordo. ISENTAS as partes do recolhimento de custas e despesas 

processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS consoante entabulado na 

autocomposição. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, consoante preconiza o 

art. 1.006, da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002151-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARTA ANTONIOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001560-57.2019.8.11.0051 Ação de restabelecimento de 

benefício por incapacidade. Vistos etc. VERA MARTA ANTONIOLLI, 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de 

restabelecimento de benefício por incapacidade em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), igualmente qualificado. Extrai-se 

que a autarquia ré compareceu aos autos e coligiu ao caderno processual 

proposta de acordo. Instada a manifestar, a parte demandante apresentou 

termo de aceitação à proposta ofertada. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante acima narrado, 

o instituto requerido apresentou proposta de acordo visando pôr fim à 

contenda, nos seguintes termos: [...] CLÁUSULA 1ª: O INSS 

compromete-se a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a 

partir do requerimento administrativo/cessação, e a pagar os atrasados 

nos seguintes termos: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DIB: 01.06.2019 

(A PARTE AUTORA RECEBEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

INTEGRAL ATÉ 31.05.2019), ABATENDO-SE O VALOR RECEBIDO (A 

PARTIR DE 01.06.2019 A PARTE AUTORA RECEBEU DO SALÁRIO 

MÍNIMO). DIP: 01.11.2019 RMI: A ser calculada pelo INSS, se aceito o 

acordo. ATRASADOS: 95% dos valores a serem apurados com a 

incidência de correção monetária na forma da Lei nº 9.494/1997 (TR) até 

09/2017, quando passará a incidir o IPCA-E e juros de mora nos termos do 

Manual do CJF. HONORÁRIOS: 10% do item anterior. PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 45 dias após a intimação do INSS da homologação do 

acordo. CLÁUSULA 2ª A parte autora renuncia aos valores atrasados que 

na apuração do quanto devido ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos. 

CLÁUSULA 3ª: A parte autora compromete-se a comparecer a futuras 

revisões de benefícios a serem realizadas pelo INSS sempre que for 

convocada, bem como a manter os dados pessoais, como estado civil e 

mudança de endereço devidamente atualizados. Ressalte-se que a parte 

autora poderá comparecer à agência do INSS para solicitar prorrogação 

do benefício nos 15 dias anteriores a sua cessação, submetendo-se a 

nova perícia, ocasião que poderá haver a cessação, prorrogação ou 

conversão em aposentadoria por invalidez/auxílio-acidente. CLÁUSULA 4ª: 

A parte autora renuncia a todo e qualquer direito em face do INSS 
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derivado do mesmo fato, incluindo danos morais. CLÁUSULA 5ª: Tendo em 

conta o interesse público, e considerando a possibilidade de 

enriquecimento sem causa, constatada a qualquer tempo, a existência de 

litispendência, coisa julgada, duplo pagamento ou falta de requisitos legais 

para a concessão/restabelecimento de benefício, referente ao objeto da 

presente ação, a parte autora concorda, desde já, que fica sem efeito a 

transação e, caso tenha sido efetuado duplo pagamento, que haja 

desconto parcelado em seu benefício, até a completa quitação do valor 

pago a maior, monetariamente corrigido, nos termos do art. 115, II, da Lei 

n.º 8.213/91. CLÁUSULA 6ª: A parte autora arcará integralmente com os 

honorários advocatícios do seu advogado, não havendo qualquer espécie 

de pagamento de honorários de sucumbência pelo INSS. Por fim, informa o 

INSS que: 1) esta oferta de acordo não implica em reconhecimento de 

direitos por parte desta autarquia, tratando-se apenas de mera tentativa 

de conciliação, e acaso não seja aceita não impedirá a propositura dos 

recursos cabíveis em face da sentença de mérito, se necessário; 2) não 

haverá renovação desta proposta em audiência, nem análise de 

contraproposta, requerendo desde já, caso não haja aceitação do acordo 

pela parte autora, sejam os autos conclusos para sentença. 3) Em 

havendo aceitação, o INSS renuncia, desde já, ao prazo recursal. Requer 

a expedição da RPV, com abertura de prazo para implantação do 

benefício. Oportunizada a manifestação da parte autora, esta aderiu à 

proposta apresentada, postulando, assim, pela homologação do acordo. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do novel Código de Processo Civil. ISENTAS as partes do recolhimento de 

custas e despesas processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

consoante entabulado na autocomposição. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, 

consoante preconiza o art. 1.006, da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002213-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CONCEICAO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002213-93.2018.8.11.0051 Ação de restabelecimento de 

benefício por incapacidade. Vistos etc. MARIANA DA CONCEIÇÃO 

SOUSA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de 

restabelecimento de benefício por incapacidade em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), igualmente qualificado. Extrai-se 

que a autarquia ré compareceu aos autos e coligiu ao caderno processual 

proposta de acordo. Instada a manifestar, a parte demandante apresentou 

termo de aceitação à proposta ofertada. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante acima narrado, 

o instituto requerido apresentou proposta de acordo visando pôr fim à 

contenda, nos seguintes termos: [...] CLÁUSULA 1ª: O INSS 

compromete-se a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, 

com DIB em 07/10/2018. CLÁUSULA 2ª Os atrasados corresponderão a 

90% das parcelas constantes na cláusula 1ª, com juros e correção, nos 

termos da decisão do STF (tema 810), como honorários no patamar de 

10% sobre o valor constante na cláusula 1ª. CLÁUSULA 3ª A parte autora 

compromete-se a comparecer a futuras revisões de benefícios a serem 

realizadas pelo INSS sempre que for convocada, bem como a manter os 

dados pessoais, como estado civil e mudança de endereço devidamente 

atualizados. CLÁUSULA 4ª: A parte autora renuncia a todo e qualquer 

direito em face do INSS derivado do mesmo fato, incluindo danos morais. 

CLÁUSULA 5ª: Tendo em conta o interesse público, e considerando a 

possibilidade de enriquecimento sem causa, constatada a qualquer tempo, 

a existência de litispendência, coisa julgada, duplo pagamento ou falta de 

requisitos legais para a concessão/restabelecimento de benefício, 

referente ao objeto da presente ação, a parte autora concorda, desde já, 

que fica sem efeito a transação e, caso tenha sido efetuado duplo 

pagamento, que haja desconto parcelado em seu benefício, até a completa 

quitação do valor pago a maior, monetariamente corrigido, nos termos do 

art. 115, II, da Lei n.º 8.213/91. CLÁUSULA 6ª: A parte autora arcará 

integralmente com os honorários advocatícios do seu advogado, não 

havendo qualquer espécie de pagamento de honorários de sucumbência 

pelo INSS. CLÁUSULA 7ª: Eventuais valores recebidos 

administrativamente ou por meio de tutela antecipada serão compensados 

na fase de execução. Por fim, informa o INSS que: 1) esta oferta de 

acordo não implica em reconhecimento de direitos por parte desta 

autarquia, tratando-se apenas de mera tentativa de conciliação, e acaso 

não seja aceita não impedirá a propositura dos recursos cabíveis em face 

da sentença de mérito, se necessário; 2) não haverá renovação desta 

proposta em audiência, nem análise de contraproposta, requerendo desde 

já, caso não haja aceitação do acordo pela parte autora, sejam os autos 

conclusos para sentença. 3) O INSS, EM SENDO ACEITA A PROPOSTA DE 

ACORDO, RENÚNCIA À INTIMAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO 

ACORDO. Oportunizada a manifestação da parte autora, esta aderiu à 

proposta apresentada, postulando, assim, pela homologação do acordo. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do novel Código de Processo Civil. ISENTAS as partes do recolhimento de 

custas e despesas processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

consoante entabulado na autocomposição. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, 

consoante preconiza o art. 1.006, da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001922-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR FRANCISCO CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001922-93.2018.8.11.0051 Ação de restabelecimento de 

benefício por incapacidade. Vistos etc. DEVAIR FRANCISCO CUSTÓDIO, 

devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de 

restabelecimento de benefício por incapacidade em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), igualmente qualificado. Extrai-se 

que a autarquia ré compareceu aos autos e coligiu ao caderno processual 

proposta de acordo. Instada a manifestar, a parte demandante apresentou 

termo de aceitação à proposta ofertada. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante acima narrado, 

o instituto requerido apresentou proposta de acordo visando pôr fim à 

contenda, nos seguintes termos: [...] CLÁUSULA 1ª: O INSS 

compromete-se a conceder o benefício de auxílio-doença a partir do 

requerimento administrativo, e a pagar os atrasados nos seguintes termos: 

AUXÍLIO DOENÇA DIB: DER DIP: 01.10.2019 DCB: 24.09.2020 RMI: A ser 

calculada pelo INSS, se aceito o acordo. ATRASADOS: 95% dos valores a 

serem apurados com a incidência de correção monetária na forma da Lei 

nº 9.494/1997 (TR) até 09/2017, quando passará a incidir o IPCA-E e juros 

de mora nos termos do Manual do CJF. HONORÁRIOS: 10% do item 

anterior. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 45 dias após a intimação do INSS 

da homologação do acordo. CLÁUSULA 2ª A parte autora renuncia aos 

valores atrasados que na apuração do quanto devido ultrapasse 60 

(sessenta) salários-mínimos. CLÁUSULA 3ª: A parte autora 

compromete-se a comparecer a futuras revisões de benefícios a serem 

realizadas pelo INSS sempre que for convocada, bem como a manter os 

dados pessoais, como estado civil e mudança de endereço devidamente 

atualizados. Ressalte-se que a parte autora poderá comparecer à agência 

do INSS para solicitar prorrogação do benefício nos 15 dias anteriores a 

sua cessação, submetendo-se a nova perícia, ocasião que poderá haver 

a cessação, prorrogação ou conversão em aposentadoria por 

invalidez/auxílio-acidente. CLÁUSULA 4ª: A parte autora renuncia a todo e 

qualquer direito em face do INSS derivado do mesmo fato, incluindo danos 

morais. CLÁUSULA 5ª: Tendo em conta o interesse público, e 

considerando a possibilidade de enriquecimento sem causa, constatada a 

qualquer tempo, a existência de litispendência, coisa julgada, duplo 
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p a g a m e n t o  o u  f a l t a  d e  r e q u i s i t o s  l e g a i s  p a r a  a 

concessão/restabelecimento de benefício, referente ao objeto da presente 

ação, a parte autora concorda, desde já, que fica sem efeito a transação 

e, caso tenha sido efetuado duplo pagamento, que haja desconto 

parcelado em seu benefício, até a completa quitação do valor pago a 

maior, monetariamente corrigido, nos termos do art. 115, II, da Lei n.º 

8.213/91. CLÁUSULA 6ª: A parte autora arcará integralmente com os 

honorários advocatícios do seu advogado, não havendo qualquer espécie 

de pagamento de honorários de sucumbência pelo INSS. Por fim, informa o 

INSS que: 1) esta oferta de acordo não implica em reconhecimento de 

direitos por parte desta autarquia, tratando-se apenas de mera tentativa 

de conciliação, e acaso não seja aceita não impedirá a propositura dos 

recursos cabíveis em face da sentença de mérito, se necessário; 2) não 

haverá renovação desta proposta em audiência, nem análise de 

contraproposta, requerendo desde já, caso não haja aceitação do acordo 

pela parte autora, sejam os autos conclusos para sentença. 3) Em 

havendo aceitação, o INSS renuncia, desde já, ao prazo recursal. Requer 

a expedição da RPV, com abertura de prazo para implantação do 

benefício. Oportunizada a manifestação da parte autora, esta aderiu à 

proposta apresentada, postulando, assim, pela homologação do acordo. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do novel Código de Processo Civil. ISENTAS as partes do recolhimento de 

custas e despesas processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

consoante entabulado na autocomposição. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, 

consoante preconiza o art. 1.006, da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002170-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002170-59.2018.8.11.0051 Ação de restabelecimento de 

benefício por incapacidade. Vistos etc. JOSÉ DE LIMA, devidamente 

qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de restabelecimento de 

benefício por incapacidade em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), igualmente qualificado. Extrai-se que a autarquia ré 

compareceu aos autos e coligiu ao caderno processual proposta de 

acordo. Instada a manifestar, a parte demandante apresentou termo de 

aceitação à proposta ofertada. Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Consoante acima narrado, o 

instituto requerido apresentou proposta de acordo visando pôr fim à 

contenda, nos seguintes termos: [...] CLÁUSULA 1ª: O INSS 

compromete-se a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, 

com pagamento das diferenças devidas a partir da redução do benefício 

até a data do restabelecimento integral em 01.11.2019, com juros e 

correção pelo manual de cálculos da CJF. Item II da cláusula 1ª – Serão 

descontados os valores pagos a título de auxílio doença (NB 6282408540) 

e os valores da aposentadoria pagos administrativamente. Item III – 

Pagamento de 10% de honorários sobre o valor apurado. CLÁUSULA 2ª A 

parte autora renuncia aos valores atrasados que na apuração do quanto 

devido ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos. CLÁUSULA 3ª: A parte 

autora compromete-se a comparecer a futuras revisões de benefícios a 

serem realizadas pelo INSS sempre que for convocada, bem como a 

manter os dados pessoais, como estado civil e mudança de endereço 

devidamente atualizados. CLÁUSULA 4ª: A parte autora renuncia a todo e 

qualquer direito em face do INSS derivado do mesmo fato, incluindo danos 

morais. CLÁUSULA 5ª: Tendo em conta o interesse público, e 

considerando a possibilidade de enriquecimento sem causa, constatada a 

qualquer tempo, a existência de litispendência, coisa julgada, duplo 

p a g a m e n t o  o u  f a l t a  d e  r e q u i s i t o s  l e g a i s  p a r a  a 

concessão/restabelecimento de benefício, referente ao objeto da presente 

ação, a parte autora concorda, desde já, que fica sem efeito a transação 

e, caso tenha sido efetuado duplo pagamento, que haja desconto 

parcelado em seu benefício, até a completa quitação do valor pago a 

maior, monetariamente corrigido, nos termos do art. 115, II, da Lei n.º 

8.213/91. CLÁUSULA 6ª: A parte autora arcará integralmente com os 

honorários advocatícios do seu advogado, não havendo qualquer espécie 

de pagamento de honorários de sucumbência pelo INSS. Por fim, informa o 

INSS que: 1) esta oferta de acordo não implica em reconhecimento de 

direitos por parte desta autarquia, tratando-se apenas de mera tentativa 

de conciliação, e acaso não seja aceita não impedirá a propositura dos 

recursos cabíveis em face da sentença de mérito, se necessário; 2) não 

haverá renovação desta proposta em audiência, nem análise de 

contraproposta, requerendo desde já, caso não haja aceitação do acordo 

pela parte autora, sejam os autos conclusos para sentença. 3)O INSS, em 

sendo aceita a proposta de acordo, renuncia a intimação da sentença 

homologatória do acordo e requer que, para implantação do benefício, seja 

intimado o APSADJ com endereço na Avenida Getúlio Vargas, n.º 553, 

Cuiabá/MT. Oportunizada a manifestação da parte autora, esta aderiu à 

proposta apresentada, postulando, assim, pela homologação do acordo. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do novel Código de Processo Civil. ISENTAS as partes do recolhimento de 

custas e despesas processuais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

consoante entabulado na autocomposição. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao ARQUIVO, 

consoante preconiza o art. 1.006, da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003671-14.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. F. R. D. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 23/04/2020 Hora: 13:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente na referida solenidade. Campo Verde-MT, 10 

de março de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8552 Nr: 488-77.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson José Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guidone Romeu Dallastra, Eliza Caramori 

Dallastra, Eduardo Caramori Dallastra, Fabiana Louly Baptista Santos 

Dallastra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joicylene Rufina Silva 

Guimarães - OAB:15873/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS 

REMANESCENTE no importe de R$ 7.213,99(SETE MIL, DUZENTOS E 

TREZE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS) nos termos do acordo de 

fls. 276/281 da r. sentença de fls. 297. Fica ciente de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 
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INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002562-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEDNA EVANGELISTA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DE SOUZA SILVA (DE CUJUS)

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARIA LUCIA PRATI 

PROCESSO n. 1002562-62.2019.8.11.0051 Valor da causa: R$ 50.000,00 

ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: 

KEDNA EVANGELISTA DA SILVA Endereço: Rua Rondônia, 194, São 

Lourenço, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LUIS DE SOUZA SILVA Endereço: Rua Rondônia, 194, São Lourenço, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: KEDNA EVANGELISTA DA SILVA, brasileiro, 

viúva, professora, portadora do RG nº 16613856 SJSP/MT, inscrita no CPF 

sob o nº 015.068.941-19, residente e domiciliada na Rua Rondônia, nº 194, 

no Bairro São Lourenço, na cidade de Campo Verde/MT, CEP. 78.840-000, 

LUIS HENRIQUE DE SOUZA SILVA e ALICE DE SOUZA SILVA, os dois 

últimos menores impúberes, neste ato representados pela genitora 

supracitada, por intermédio de seus advogados e bastantes procuradores 

(procuração anexa), vem mui respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência propor ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA em face de 

bens deixados por LUIS DE SOUZA SILVA, brasileiro, contador, portador 

do RG nº 606691 SSP/RO, inscrito no CPF sob o nº 674.151.052- 49, 

nascido em Santa Helena/PR, filho de Arthur Justino da Silva e Maria de 

Souza Silva, falecido em 05/09/2019, conforme Certidão de Óbito anexa, 

pelos fatos e direitos a seguir aduzidos: DOS FATOS. A requerente era 

cônjuge meeira do “de cujus”, portanto, é parte legítima para propor a 

presente ação, conforme disposição do artigo 616, I do Código de 

Processo Civil. Ainda, consoante se infere na análise da Certidão de Óbito 

anexa, expedida na data de 11/09/2019, pelo Oficial do Registro Civil da 

Comarca de Campo Verde/MT, assento sob matrícula 065268 01 55 2019 4 

00006 328 0001928 06, na data de 05/09/2019, às 14:19h, faleceu na 

cidade de Rondonópolis/MT, “ab intestato”, o Sr. LUIS DE SOUZA SILVA, já 

qualificado acima, deixando como herdeiros sua esposa, ora requerente e 

02 (dois) filhos, sendo eles: LUIS HENRIQUE DE SOUZA SILVA e ALICE DE 

SOUZA SILVA. O inventariado era casado sob o regime de Comunhão 

Parcial de Bens, sob matrimônio realizado em 18/03/2016, registrado no 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Campo 

Verde/MT, sob matrícula 065268 01 55 2016 2 00007 205 0002105 89. 

DOS PEDIDOS. Ante o exposto, vem a requerente, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, requerer: a) seja deferido o pedido de abertura 

de inventário e partilha do “de cujus”, já qualificado; b) seja a requerente 

nomeada como inventariante, independentemente de compromisso, ou 

caso seja do entendimento de Vossa Excelência que a inventariante tenha 

que assinar o termo de compromisso, que este possa ser assinado por 

qualquer um de seus procuradores, conforme disposição contida em 

procuração “ad judicia” anexa. Dá-se a causa o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), para fins de direito. Termos em que, Pede e espera 

DEFERIMENTO. Campo Verde/MT, 30 de Setembro de 2019. DECISÃO: 

Vistos etc. RECEBO a inicial. Por conseguinte, NOMEIO como inventariante 

a requerente KEDNA EVANGELISTA DA SILVA, que deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do NCPC) e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). 

Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE o cônjuge, herdeiros, e 

legatários, se houverem, bem como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas 

Estadual, Municipal e Federal para que, havendo interesse, se manifestem 

sobre o presente feito. No ato da citação deverá ser entregue para cada 

um dos citandos, além de uma via da exordial, uma via das primeiras 

declarações, a rigor do que dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. ATENTE-SE a 

Secretaria para encaminhar copia às Fazendas Públicas, nos termos do § 

4º, do referido artigo. EXPEÇA-SE, ainda, edital de publicação para 

conhecimento de terceiros dos termos do presente inventário (art. 259, III, 

do NCPC). Após, CERTIFICADA a ocorrência das citações e intimações, 

ABRA-SE vistas às partes em cartório para se manifestarem sobre as 

primeiras declarações, consoante estabelece o art. 627 do NCPC. 

DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor dos bens de raiz descritos nas 

primeiras declarações, que constem de seu cadastro, no prazo do art. 

629, do NCPC. Não havendo impugnações a que se refere o art. 627 do 

NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens existentes, expedindo-se o 

competente mandado, salvo se a Fazenda Pública concordar com o valor 

atribuído aos bens pelo inventariante e não houver incapaz entre as 

partes (art. 633 do NCPC). Acostado aos autos o laudo de avaliação, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 635), devendo a secretaria observar o seguinte: a) Havendo 

impugnação do laudo, deverão os autos ser remetidos à conclusão; b) 

Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada para apresentar 

as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, INTIMEM-SE os 

envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

nos autos (art. 637 do NCPC). Após, deverá ser comprovado nos autos o 

cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as partes, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 638 do NCPC). Havendo o 

pagamento das dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na forma do art. 

642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e últimas declarações, 

FACULTO às partes a possibilidade de formularem pedido do quinhão, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou desde já apresentarem o 

plano de partilha. Cumpridas tais determinações e comprovado o 

recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. DETERMINO, ainda, 

à inventariante que apresente a certidão negativa da existência de 

testamento deixado pelo de cujus, na forma do art. 2º, do Provimento nº 

56/2016-CNJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 10 

de outubro de 2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, DEUMARI FRAGA DA SILVA, digitei. CAMPO VERDE, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173212 Nr: 634-59.2020.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saturnino Justiniano de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Rodrigues Pereira - 

OAB:27967

 DLG - POSITIVA
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PST ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

WAY BACK SOLUCOES EM TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000636-12.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:FERNANDO MAIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMERCIO LUIZ GUENO 

POLO PASSIVO: PST ELETRONICA LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-92.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO 3 R COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, ou requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-36.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZEBIAS BEZERRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito e intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias 

sobre a certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON EBERHARD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/05/2019, às 14:20min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001397-77.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/07/2019, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000488-40.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que forneça seus 

dados bancários e possibilite a expedição da RPV.

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Edital

O Edital n. 007/2020-DF completo, que torna público o GABARITO OFICIAL 

DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA realizada no dia 29/02/2020, bem como 

a RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A CORREÇÃO DA 

PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA, encontra-se no Cadernos de Anexos do 

Diário de Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Cadrno de Anexos

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-56.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO MARINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$605,79 ( seiscentos e 

cinco reais e setenta e nove centavos), sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) referente a Custas Judiciais e R$ 192,39 

(cento e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) referente a Taxa 

Judiciária, conforme a r. sentença , sob pena de inscrição do nome e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do site: 

arrecadacao - Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente 

protocolada no Fórum da Comarca de Canarana-MT.

Certidão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000566-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. K. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JULIO CESAR VALADARES BRANDAO OAB - GO35822 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico para os devidos fins, que intimo a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais no valor de R$ 413,40(quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), referente a Custas Judiciais , conforme 

a r. sentença , sob pena de inscrição do nome e CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. A guia poderá ser emitida através do site: arrecadacao - 

Custas e Taxas finais remanescentes, e posteriormente protocolada no 

Fórum da Comarca de Canarana-MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000340-90.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000340-90.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): ALESSANDRA SOARES DA SILVA REU: FARLEI BRUNO 

BARBOSA Vistos, etc. Considerando que o advogado da parte autora 

deixou de atender o despacho retro e, intimada pessoalmente a parte 

autora, esta deixou de dar andamento ao feito em cinco dias, consoante 

certidão constante nos autos, não resta alternativa senão julgar extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do 

Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos, 

se for o caso. Sem custas. P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Canarana, 9 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000706-32.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000706-32.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: MARLA ROGERIO DO NASCIMENTO REQUERIDO: KENIA 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Considerando a confluência de vontades, 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas igualmente 

entre as partes (art. 90, § 2º do CPC), observando-se eventual 

deferimento do benefício da justiça gratuita. Como a transação ocorreu 

antes da sentença, ficam as partes dispensadas do pagamento das 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, §3º do CPC). Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes: Art. 914. 

A sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos. Art. 915. Proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Canarana, 9 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-07.2019.4.01.3605

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO JOSE MAZUREK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DUARTE DA SILVA OAB - SC17324 (ADVOGADO(A))

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000142-07.2019.4.01.3605. 

EXEQUENTE: EUGENIO JOSE MAZUREK EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Os presentes autos devem ser suspensos até ulterior decisão 

do E. TJMT. Nota-se que este juízo entende não ser competente para o 

processamento do feito, conforme decisão proferida nos autos 

1001304-83.2019.8.11.0029. Tal decisão fora alvo de recurso no agravo 

de instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000 e encontra-se pendente de 

julgamento. A fim de se evitar atos desnecessários, sendo que a presente 

causa trata sobre igual causa de pedir e pedido, aguarde-se o julgamento 

naqueles autos para o regular processamento do feito. Canarana, 10 de 

março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001304-83.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON NESSLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

LUCIANE JUDITE RAMOS NESSLER DE SOUZA OAB - 405.223.771-49 

(REPRESENTANTE)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001304-83.2019.8.11.0029. 

ESPÓLIO: ILTON NESSLER REPRESENTANTE: LUCIANE JUDITE RAMOS 

NESSLER DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Aguarde-se o julgamento do agravo em secretaria. Canarana, 10 de março 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000033-05.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYDIANE VIEIRA TROVO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000033-05.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LYDIANE VIEIRA TROVO Vistos, etc. Considerando o teor da 

manifestação retro, HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir 

seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação, para os fins do art. 

200, parágrafo único do CPC e, em consequência, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, autorizando o desentranhamento dos 

documentos. PROCEDA-SE a retirada da restrição do sistema RENAJUD. 

Nos termos dos art. 934 e 935 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data a sentença, desnecessária a intimação das partes. P.R.I.C. e, 

após, arquive-se, observadas as formalidades legais. CANARANA, 6 de 

março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001309-08.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO(A))

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))
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IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GONDIN DE AGUIAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001309-08.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA 

EXECUTADO: PAULO GONDIN DE AGUIAR Vistos, etc. 1 – Cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de 

penhora de bens. 2 – Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução; caso o executado pague a dívida no 

prazo de 03 (três) dias os honorários serão reduzidos pela metade. 3 – O 

executado poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do Código de Processo Civil. 4 – 

Não efetuado o pagamento no tríduo legal, deverá o Oficial de Justiça 

penhorar tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

avaliando-os e intimando o executado da penhora e da avaliação 

realizadas. 5 – Se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo na forma do art. 830 do CPC. 6 – Desde já, deixo consignado 

que, em virtude do volume de execuções que tramitam nesta Vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC, somente será deferida uma consulta a cada 

sistema informatizado (Renajud, Bacenjud e Infojud) com o objetivo de se 

encontrar bens a serem penhorados, já que a obrigação legal de indicar 

bens à penhora competente à própria parte exequente. 7 – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de consulta aos sistemas 

informatizados seja acolhido. 8 – Não havendo bens para a penhora, 

serão os autos arquivados na forma do art. 921, III, §§ 1º a 5º do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação. Canarana, 6 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-66.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000671-09.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE SOUZA SANTANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000458-03.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIDE DE JESUS OZORIO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Despacho ID 28927925, impulsiono os autos para que a 

parte autora se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista a 

informação retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-74.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

PAULIANA GOMES DE MATOS OAB - 009.137.701-32 (REPRESENTANTE)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para INTIMAR a 

parte autora acerca da data da perícia médica que, por sua vez, foi 

agendada para o dia 07/04/2020, às 11:00 hrs, no endereço do consultório 

do Dr. Jaime Ziliotto, situado no Hospital Municipal Lorena Parode - Av. 

Santa Catarina, s/n, Canarana/MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001238-06.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - MG91811 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da correspondência 

sem a citação da executada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000425-13.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUNO MANUEL ROXO DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Despacho ID 29872758, impulsiono os autos para que o 

EXEQUENTE se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 40-64.1990.811.0029

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBER WEBER & CIA LTDA., ALFREDO ZAMBOTI, 

MAURILIA BOTONI ZAMBOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES - OAB:2006/MT, 

Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA 

PEREIRA - OAB:33846

 Ante o exposto, este Juízo JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dos 

autores, ante a ausência de demonstração de posse e continuidade pelos 

autores, em consonância com artigo 561 do CPC. Por consequência, 
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EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.TRANSLADE-SE a presente 

sentença para os autos 1856.Em sintonia com o princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como aos honorários de sucumbência no importe de 10 % (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado desta sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se a C.N.G.C.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 39-79.1990.811.0029

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISSE BALDISSERA, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MARISTELA BALDISSERA - OAB:12480, Maristela 

Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA BALDISSERA - 

OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:7814

 Forte nos fundamentos antes despendidos, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e EXTINGO o processo com a resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Em sintonia com o 

princípio da causalidade, CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como aos honorários de sucumbência no 

importe de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

conforme estabelece o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000452-93.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DALCIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMAR FRANSISCON (REU)

IVANIR FRANCISCON (REU)

ADILAR FRANCISCON (REU)

SERGIO FRANSCISCON (REU)

ALTAIR FRANSCISCON (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CANARANA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CONRADO 

MACHADO SIMAO PROCESSO n. 1000452-93.2018.8.11.0029 Valor da 

causa: R$ 3.045,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: JOSE DALCIN Endereço: SERRA DOURADA, 

S/N, DISTRITO DE SERRA DOURADA, ZONA RURAL, CANARANA - MT - 

CEP: 78640-000 POLO PASSIVO: Nome: ALTAIR FRANSCISCON Endereço: 

SERRA DOURADA, S/N, ZONA RURAL, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000 Nome: SERGIO FRANSCISCON Endereço: SERRA DOURADA, 

SEM NUMERO, DISTRITO DA SERRA DOURADA, ZONA RURAL, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 Nome: IVANIR FRANCISCON 

Endereço: SERRA DOURADA, S/N, ZONA RURAL, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000 Nome: ADILAR FRANCISCON Endereço: RUA ERVAL SECO, EM 

FRENTE AO GINASIO - LADO DA CASA DA GORETE, CENTRO, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 Nome: CELMAR FRANSISCON 

Endereço: RUA A, 64, SETOR RODOVIARIO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE 

EDITAL VIREM que fica(m) devidamente CITADO (S), os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, de todos termos da presente ação 

para, querendo, oferecer contestação. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

ação de usucapião extraordinária promovida por JOSE DALCIN em 

desfavor de ALTAIR FRANSCISCON, SERGIO FRANSCISCON, IVANIR 

FRANCISCON, ADILAR FRANCISCON e CELMAR FRANSISCON cujo objeto 

é um imóvel situado situado na zona urbana do loteamento denominado 

Projeto Canarana III, no município de Canarana, inscrito na matrícula de n. 

7.487 no Cartório 1º Ofício de Registro de Imóvel da Circunscrição da 

Comarca de Nova Xavantina-MT. DECISÃO: Vistos, Necessário 

saneamento do feito. Houve a oportunidade de manifestação dos entes 

federativos, bem como de supostos confinantes, mas há questões 

descritas na inicial que merecem esclarecimentos antes da prolação de 

sentença. OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana, com 

cópia da inicial, solicitando-se informações sobre o registro do imóvel 

objeto da lide, visto alegação que o imóvel situa-se nesta comarca, mas 

registrado em comarca diversa, no prazo de 30 (trinta) dias. 

CERTIFIQUE-SE a publicação do necessário edital, previsto no CPC, próprio 

de ações de usucapião, não havendo, proceda-se a publicação. Após 

cumpridas as determinações, conclusos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VINICIUS FELIPE KOESTER WESOLOWSKI, 

digitei. Canarana-MT, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certifico que, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO 

DO VEICULO MENCIONADO do devedor, em virtude de não ter sido 

recolhido a diligência dos dois Oficiais de Justiça, por ser zona rural, o 

qual perfaz a quilometragem de 120km (ida/volta), sendo a 

complementação o valor de R$566,40 (quinhentos e sessenta e seis reais 

e quarenta centavos) a ser pago conforme portaria de nº 053/16, o 

respectivo valor da diligência é por ser cumprido por dois oficiais de 

justiça. Deverá ser gerada a guia de pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no sitio eletrônico do TJT/PJe, devendo ser encaminhado 

comprovante de pagamento para este Juízo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-23.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA LONGO BORSATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEZIO DANIEL GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

10 de março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-23.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA LONGO BORSATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEZIO DANIEL GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000090-23.2020.8.11.0029. 

EXEQUENTE: MARTA REGINA LONGO BORSATO EXECUTADO: CLEZIO 

DANIEL GONCALVES 1. RECEBO a inicial e seus respectivos documentos. 

2. CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescidos das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. 3. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante 

o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser 

requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. 4. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. As citações, intimações 

e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos 

feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 5. 

Intimem-se. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Canarana/MT, 03 de março de 2020. 

Conrado Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000074-69.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO VERISSIMO DOS REIS OAB - SP83254 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Certifico para os devidos fins que foi designada 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 29 de abril de 2020, às 

13h30min. (MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana-MT. Canarana, 10 de 

março de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000031-35.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CECATTO (REQUERIDO)

 

Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

em que é parte autora: Banco Bradesco, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

A BUSCA APREENSÃO DO BEM INDICADO, em virtude de não ser 

mencionado o nome do Depositário do Bem, e tambem não apresentou 

guias de diligência para os oficiais de justiça, para o devido cumprimento 

do mandado, a ser pago conforme portaria de nº 053/16, perfazendo o 

valor da diligência R$ 477,70 (quatrocentos setenta e sete reais e setenta 

centavos), respectivo valor é porque o mandado é cumprido por dois 

oficiais de Justiça. Deverá ser gerada a guia de pagamento de diligência 

do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser 

encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo. Nestes 

termos, devolvo o mandado à secretaria.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000148-26.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ABREU SCHMIDT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000148-26.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA REU: LUCAS ABREU SCHMIDT 1. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por 

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA, em face de LUCAS ABREU 

SCHMIDT, ambos devidamente qualificados nos autos. Segundo consta, as 

partes se envolveram em um acidente automobilístico no dia 18.12.2019, 

ocasionando danos aos veículos. Diante disso, a autora explica que se 

prontificou a arcar com o conserto do veículo, estando pronto para 

entrega, contudo, o requerido se recusa a recebê-lo. Desta forma, pugna 

pelo depósito do veículo, visando o seu recebimento pelo requerido. Os 

autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 2. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ante 

o preenchimento dos requisitos previstos no art. 98 e seguintes do NCPC, 

salientando que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, caso 

comprovada a inveracidade dos documentos trazidos, BEM COMO O 

BENEFÍCIO NÃO SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE REQUERIMENTO DE 

PERÍCIA, sendo tal fato ônus probatório das partes. Em relação ao pleito 
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consignatório, nota-se a existência de hipótese de pagamento em 

consignação, nos termos do art. 539 e seguintes do NCPC. 3. Dessa 

maneira, DEFIRO o pedido consignatório, devendo o veículo ser depositado 

na residência do requerido ou outro local, mediante acordo e expressa 

manifestação do réu, devendo a parte autora atentar-se para o prazo 

especificado no art. 542, I, NCPC, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do art. 542, parágrafo único do mesmo diploma. Realizado o 

depósito, CITE-SE o requerido para que, querendo, apresente contestação 

ao pedido formulado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), 

podendo alegar as situações elencadas no art. 544 do CPC, sob pena de 

revelia. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 e 544 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Após, REMETAM-SE os 

autos conclusos para as providências do art. 548 do CPC. EXPEÇA-SE o 

necessário. Canarana/MT, 09 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-23.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZEMBERG INACIO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ OAB - GO57163 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON FARAH (REU)

 

Aviso de Recebimento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 54096 Nr: 756-80.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Manoel Loseira Rocha, ANTONHA DA SILVA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a objeção de pré-executividade 

oposta pelo devedor e por conseguinte, RECONHEÇO o excesso da 

execução das parcelas vencidas e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.HOMOLOGO os cálculos apresentados pela excipiente (fls. 

68/69), para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se a 

devida Requisição de Pagamento ao responsável legal Procuradoria Geral 

do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme preconiza o artigo 535, 

§3º, inciso II do Código de Processo Civil.Comprovado nos autos o 

depósito, desde já autorizo a expedição de alvará para levantamento dos 

valores.Após o levantamento dos valores, manifeste-se a parte 

exequente. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65366 Nr: 368-12.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO HONÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Autora na pessoa de seu Procurador para que 

se manifeste no prazo legal sobre a petção da parte requerida juntado às 

fls. 77/78.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 1634-15.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Hedlund - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. HEDLUND - ME, CNPJ: 

04097711000187. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição intercorrente do 

crédito tributário, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução 

nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, inciso II do Código de 

Processo Civil.No mais, condeno a parte executada ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios no importe a 10% sobre o valor da 

causa, caso esta tenha sido devidamente citada.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SILVANE MARLISE 

SCHWEIG SANTANA, digitei.

Canarana, 04 de março de 2020

Soani Solange Wesolowski Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41960 Nr: 814-88.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú - Sicrédi Alto 

Xingú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR SALESSE, Sonia Antunes de Oliveira 

Salesse, João Henrique Souza Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Exequente 

através de seus procuradores , para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: " 

Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE INTIMAÇÃO, em que é 

polo ativo: Cooperativa de Crédito do Alto do Xingú-SICREDI ALTO XINGU, 

compareci ao endereço mencionado, em 27/1/2020 às 11h40, e ali estando 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO de: Moacir Salesse e Sonia 

Antunes de Oliveira Salesse, em virtude de não serem localizados, 

indaguei a três pessoas daquela localidade e fui informada que os 

mesmos mudaram para a cidade de Canarana/MT e não sabem informar 

seu novo endereço. Nestes termos, devolvo o mandado à secretaria."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49262 Nr: 1374-59.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SONEMANN FEIJO, VALDECI GARCIA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO e 

ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO, para que tome ciência da expedição da 

Certidão ( Art. 828, CPC) e promova a retirada da mesma nesta Secretaria.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000074-69.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO VERISSIMO DOS REIS OAB - SP83254 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000074-69.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

WANDERLEY GOMES DUARTE REU: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato c/c Consignatória de Valores 

proposta por WANDERLEY GOMES DUARTE, em face de COOPERATIVA 

SICREDI, ambos devidamente qualificados nos autos, onde se pugna, em 

sede de tutela de urgência, pela suspensão imediata da negativação do 

nome do autor no SPC, Banco Central e SERASA. Com a inicial vieram 

documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 

2. O Novo Código de Processo Civil, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para 

determinar a suspensão imediata da negativação do nome do autor no 

SPC, Banco Central e SERASA. Pois bem. Analisando o caso em sede de 

cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a 

falta de demonstração sumária dos requisitos, quais sejam a probabilidade 

do direito e risco ao resultado útil do processo. Isso porque, não há como 

aferir se as alegações aviadas são suficientes para o deferimento do 

pleito liminar, de modo que se faz necessária a manifestação da parte 

contrária, bem como a produção de provas. 3. Forte nos fundamentos 

acima, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 4. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, ante a documentação 

acostada aos autos, EXCETO QUANTO A EVENTUAIS PERÍCIAS 

REQUERIDAS, o que constitui ônus probatório da parte. 5. Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do NCPC, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do NCPC, REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para designação de audiência para 

tentativa de conciliação Com a designação da solenidade, EXPEÇA-SE 

mandado de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil O réu poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC Canarana/MT, 03 de março de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito em Substituição Legal [1] Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000148-26.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ABREU SCHMIDT (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000148-26.2020.8.11.0029. AUTOR(A): 

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA REU: LUCAS ABREU SCHMIDT 1. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por 

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA, em face de LUCAS ABREU 

SCHMIDT, ambos devidamente qualificados nos autos. Segundo consta, as 

partes se envolveram em um acidente automobilístico no dia 18.12.2019, 

ocasionando danos aos veículos. Diante disso, a autora explica que se 

prontificou a arcar com o conserto do veículo, estando pronto para 

entrega, contudo, o requerido se recusa a recebê-lo. Desta forma, pugna 

pelo depósito do veículo, visando o seu recebimento pelo requerido. Os 

autos vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. 2. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ante 

o preenchimento dos requisitos previstos no art. 98 e seguintes do NCPC, 

salientando que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, caso 

comprovada a inveracidade dos documentos trazidos, BEM COMO O 

BENEFÍCIO NÃO SERÁ CONSIDERADO PARA FINS DE REQUERIMENTO DE 

PERÍCIA, sendo tal fato ônus probatório das partes. Em relação ao pleito 

consignatório, nota-se a existência de hipótese de pagamento em 

consignação, nos termos do art. 539 e seguintes do NCPC. 3. Dessa 

maneira, DEFIRO o pedido consignatório, devendo o veículo ser depositado 

na residência do requerido ou outro local, mediante acordo e expressa 

manifestação do réu, devendo a parte autora atentar-se para o prazo 

especificado no art. 542, I, NCPC, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do art. 542, parágrafo único do mesmo diploma. Realizado o 

depósito, CITE-SE o requerido para que, querendo, apresente contestação 

ao pedido formulado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), 

podendo alegar as situações elencadas no art. 544 do CPC, sob pena de 

revelia. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 e 544 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Após, REMETAM-SE os 

autos conclusos para as providências do art. 548 do CPC. EXPEÇA-SE o 

necessário. Canarana/MT, 09 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLA ELIZA TURRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. A parte recorrente interpôs recurso inominado fora do prazo 

legal, conforme certificado nos autos (Id. 17259892). Decido. O artigo 42, 

§ 1º da Lei 9.099/95, dispõe que: “Art. 41. O recurso será interposto no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1.º O 

preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e 

oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção;” Constata-se 

que a parte recorrente não atendeu o prazo previsto no dispositivo legal 

supramencionado, portanto DECLARO DESERTO o recurso interposto. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e nada sendo requerido 

pelas partes, arquive-se o processo com as baixas e formalidades de 

estilo. Cumpra-se. Canarana, 12 de setembro de 2019. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E.P. DE MORAIS SUPERMERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA ROSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1001074-41.2019.8.11.0029. REQUERENTE: E.P. DE MORAIS 

SUPERMERCADO - EPP REQUERIDO: EDINEIA ROSSI Visto. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo 

em vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda 

existente entre elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, 

por sentença, dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 

“b” do Novo Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 07 de dezembro de 2019. 

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000278-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Número do Processo: 1000278-84.2018.8.11.0029 SENTENÇA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Com a contumácia da 

parte ré, importa a confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial e a 

procedência dos pedidos se impõe, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. Verifico que a parte reclamada não contestou a ação. 

Desta forma, necessária a aplicação dos efeitos da revelia, previsto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil, que taxativamente determina: “Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Mérito Trato de 

ação de cobrança em que a parte reclamante afirma que é credora da 

reclamada, no valor de R$ 7.681,35 (sete mil seiscentos e oitenta e um 

reais e trinta e cinco centavos), atualizado até a data de propositura da 

ação, referente a inadimplemento por produtos adquiridos através de 

cadastro feito pela parte ré em acervo virtual para a aquisição de produtos 

comercializados pela reclamante, no ramo de cosméticos, perfumaria e 

higiene pessoal. Ocorre que a reclamada não efetuou o pagamento como 

combinado, ainda que diante de várias tentativas amigáveis de 

recebimento. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da 

revelia, somada aos documentos constantes dos autos (print de 

conversas nas quais a parte ré reconhece a dívida), implicam na 

procedência do pedido, impondo-se o pagamento por parte da devedora, 

sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. ANTE O EXPOSTO, com fundamento em tudo o que 

consta nos autos, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE O PEDIDO contido na 

inicial para: - condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 

7.681,35 (sete mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária, pelo INPC e 

juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 28 de 

novembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANELYSE MENDONCA MARGARIDA OAB - MG153019 

(ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 18009218 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo e o Polo Passivo, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação redesignada para o dia 21 de março de 2019, às 

15h30min(MT), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 de fevereiro de 2019. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-96.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS INACIO EICH TEN CATEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000456-96.2019.8.11.0029. REQUERENTE: MATIAS INACIO EICH TEN 

CATEN REQUERIDO: JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO Vistos, etc. O 

exame da Justiça Gratuita compete ao juízo de 1° grau, nesse sentido - 

ENUNCIADO 166 - Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de 

admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - 

Maceió-AL) Assim, INDEFIRO a justiça gratuita para ambas as partes, ante 

a ausência de comprovação de hipossuficiência. INTIME-SE a(s) parte(s) 

para em 48 (quarenta e oito) horas realizarem o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção. Escoado o prazo, observado o período de 

suspensão dos prazos ou eventuais feriados, conclusos. CANARANA, 14 

de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU WEIMER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BORTOLUCCI (REQUERIDO)

MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/04/2020, às 14h10min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHA FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de suas procuradoras, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

02/04/2020, às 13h30min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BIGUELINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte Requerente, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

02/04/2020, às 15h10min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-30.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOAO STRAGLIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição (ID 

29956003), requererendo o que de direito. Canarana-MT, 10 de março de 

2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000312-59.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TAREFA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requererendo o 

que de direito, tendo em vista a devolução do mandado (ID 29888425). 

Canarana-MT, 10 de março de 2020. Jeffersn de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000108-44.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000108-44.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FELLIPE DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 

homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-29.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000109-29.2020.8.11.0029. EXEQUENTE: FELLIPE DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a 

Fazenda Pública executada, nos termos do art. 910 do Código de 

Processo Civil, para que apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 

2- Havendo embargos, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

a parte exequente para impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao 

valor, diga o exequente, no prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não 

havendo oposição ou embargos, venham os autos conclusos para 
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homologação e expedição de RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- 

Nomeio o exequente como depositário do original do título executivo 

(certidões de honorários de advogado dativo), devendo zelar pela sua 

integridade e apresenta-lo em juízo sempre que intimado, sob as penas da 

lei. Ressalto, ainda, que o ajuizamento em duplicidade de execução com 

base no mesmo título executivo constitui litigância de má-fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator às penas 

processuais, civis, disciplinares e criminais cabíveis. A expedição do 

alvará de levantamento de valores fica condicionada ao prévio depósito 

em definitivo, na Secretaria, do original do título executivo, o qual deverá 

ser destruído, certificando-se nos autos. 6- Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário CANARANA, 3 de março de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000061-75.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000061-75.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: EDSON ROCHA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Cite-se a Fazenda Pública 

executada, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil, para que 

apresente embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo embargos, 

certifique o cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no 

prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo oposição ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como 

depositário do original do título executivo (certidões de honorários de 

advogado dativo), devendo zelar pela sua integridade e apresenta-lo em 

juízo sempre que intimado, sob as penas da lei. Ressalto, ainda, que o 

ajuizamento em duplicidade de execução com base no mesmo título 

executivo constitui litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o infrator às penas processuais, civis, disciplinares e 

criminais cabíveis. A expedição do alvará de levantamento de valores fica 

condicionada ao prévio depósito em definitivo, na Secretaria, do original do 

título executivo, o qual deverá ser destruído, certificando-se nos autos. 6- 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. CANARANA, 6 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010218-22.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE BARROS QUIRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010218-22.2016.8.11.0029. REQUERENTE: ELENICE BARROS QUIRINO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de 

sentença. 2- Intime-se pessoalmente o ente federativo executado, por 

meio de remessa dos autos, para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença no prazo de 30(trinta) dias, na forma do art. 535 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. 3- Apresentada impugnação, certifique-se a tempestividade e 

dê-se vista à parte exequente. 4- Decorrido o prazo sem impugnação ou 

apresentada a manifestação da parte exequente, conclusos para decisão 

e expedição de RPV ou precatório. CANARANA, 6 de março de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010215-67.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010215-67.2016.8.11.0029. REQUERENTE: GILMAR MIRANDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença condenatória proferida contra empresa 

integrante do Grupo Oi – em recuperação judicial (Processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001 - Recuperação judicial: Autor: OI S.A., 

TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES 

S.A., COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM 

INTERNATIONAL FINANCE B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF 

U.A.) Conforme já ressaltado nos autos, foi deferido pedido de 

Recuperação Judicial, nos autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que 

versam sobre a recuperação judicial do Grupo Oi, em curso perante a 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, com a determinação da suspensão 

das execuções individuais em face delas, durante o chamado “stay 

period”. Entretanto, com a realização da Assembleia Geral de Credores em 

19.12.2017, encerrou-se o prazo de suspensão das execuções em curso 

contra as recuperandas. Na referida Assembleia o plano de recuperação 

foi aprovado pelos credores, de maneira que os créditos concursais 

sofreram novação e, como tal, as execuções individuais contra as 

recuperandas devem ser extintas. Nesse sentido, já decidiu o STJ: 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 
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competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato gerador da demanda é 

anterior a 20/06/2016, trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago 

na forma do plano aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, 

expedindo-se a certidão competente para habilitação no juízo 

recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é posterior a 20/06/2016, 

trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo seguir curso, até 

o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a competência 

passar a ser do juízo recuperacional. Nesse sentido, foi a decisão 

proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a 

Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos 

demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do 

Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu 

curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais 

(constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano 

aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação 

aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, 

na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca 

do limite temporal para considerar o crédito como concursal, também 

decidiu o juízo universal da recuperação judicial: E, como concursal, esse 

juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja 

demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A 

lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização 

para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 20/06/2016, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi na classe III – Quirografário, mediante 

Habilitação Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano 

aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos termos do art. 924, III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, a ser retirada pela parte 

exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. Transitada em 

julgado, expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, 

ao arquivo, com baixa. CANARANA, 6 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001048-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CILVANO DAGNESE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SCHANADELBACK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001048-43.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: CILVANO DAGNESE 

EXECUTADO: ALEX SANDRO SCHANADELBACK Vistos, Indefiro os 

benefícios da justiça gratuita, tanto pela natureza da execução como pela 

atividade desenvolvidade pelo exequente, o que, por óbvio, não haveria 

anotação em carteira de trabalho. Assim, cumpra-se decisão retro. 

CANARANA, 9 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001097-02.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIUSA DE CAMARGO (REU)

GELSOM GONCALVES DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca das tentativas frustradas de citação dos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000335-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE DE SOUZA GUIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000335-20.2018.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
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REQUERIDO: ELENICE DE SOUZA GUIA Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra 

ELENICE DE SOUZA GUIA, pelos motivos narrados na inicial. À fl. 39, a 

parte autora pleiteou a desistência da ação, a baixa da restrição no 

sistema RENAJUD. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao pedido 

de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, CPC). 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, homologo a desistência da presente 

ação de busca e apreensão para os fins do artigo com fundamento no art. 

200, parágrafo único, do CPC, e julgo extinto sem resolução do mérito o 

presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, revogo a liminar deferida. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais já 

quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 90, caput, do 

CPC. Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000189-08.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CEREALISTA GM EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN (REQUERIDO)

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

 

1000189-08.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

nos autos o endereço/localização do bem a ser penhorado nesta 

comarca, vez que não há nos autos qualquer menção de endereço de 

parte ou bem nesta comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e ainda, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000235-94.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO JOSE FERREIRA OAB - MT6290/O (ADVOGADO(A))

TATIANA RIBEIRO SOARES OAB - MT5492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

1000235-94.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC). 10/03/2020 ELIANE ROSA CAMPOS

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000170-36.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SAGRADO TUPA AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MARTINS DOS PASSOS OAB - MT24603-B (ADVOGADO(A))

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PERMACULTORES RURAIS DA GLEBA 

MONJOLO (REU)

JOSE ORLANDO MURARO SILVA (REU)

MANOEL ROMUALDO DA SILVA (REU)

MAURO DE TAL (REU)

DEMAIS INVASORES DA FAZENDA TUPÃ (REU)

SADI SANTIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO MURARO SILVA OAB - MT12130-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000170-36.2019.8.11.0024.  AUTOR(A):  SAGRADO TUPA 

AGROPECUARIA LTDA - ME REU: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS 

PERMACULTORES RURAIS DA GLEBA MONJOLO, JOSE ORLANDO 

MURARO SILVA, MANOEL ROMUALDO DA SILVA, MAURO DE TAL, SADI 

SANTIN, DEMAIS INVASORES DA FAZENDA TUPÃ Vistos, etc. Em 

cumprimento à decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, designo para o dia 31 de março de 2020, às 13h, 

para realização da aludida audiência de justificação. Cite(m)-se o(a,s) 

requerido(a,s), bem como intime-o(a,s) para que compareça(m) à 

audiência de justificação (CPC, art. 562, parte final), na qual poderão 

intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. Para esta 

finalidade, deverão ser citados os ocupantes que forem encontrados no 

local, devendo o senhor Oficial de Justiça identificá-los, em certidão 

circunstanciada, na qual deverá conter a qualificação completa das 

pessoas encontradas, números de documentos pessoais, eventuais 

endereços distintos do local dos fatos e números de telefone. O prazo 

para oferecimento de contestação, de 15 (quinze) dias, será contado a 

partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (CPC, 

art. 564, parágrafo único). Constem do mandado as advertências do artigo 

344 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000170-36.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SAGRADO TUPA AGROPECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MARTINS DOS PASSOS OAB - MT24603-B (ADVOGADO(A))

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PERMACULTORES RURAIS DA GLEBA 

MONJOLO (REU)

JOSE ORLANDO MURARO SILVA (REU)

MANOEL ROMUALDO DA SILVA (REU)

MAURO DE TAL (REU)

DEMAIS INVASORES DA FAZENDA TUPÃ (REU)

SADI SANTIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO MURARO SILVA OAB - MT12130-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1000170-36.2019.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado de citação, devendo o depósito da diligência ser 

realizado por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de 
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guia de diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001391-54.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIR DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1001391-54.2019.8.11.0024. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIR DE SOUZA 

SANTOS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

BV FINANCEIRA S/A contra ELIR DE SOUZA SANTOS, pelos motivos 

narrados na inicial. À fl. 38, a parte autora pleiteou a desistência da ação, 

a baixa da restrição no sistema RENAJUD. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerida não apresentou contestação, o dispensa a necessidade 

de aquiescência quanto ao pedido de desistência formulado pela parte 

autora (art. 485, §4°, CPC). DISPOSITIVO. Diante do exposto, homologo a 

desistência da presente ação de busca e apreensão para os fins do artigo 

com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC, e julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 

485, VIII, do CPC. Por conseguinte, revogo a liminar deferida. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais já 

quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 90, caput, do 

CPC. Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO KOBERSTAIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1002146-78.2019.8.11.0024. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE 

RICARDO KOBERSTAIN Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A contra JOSÉ RICARDO KOBERSTAIN, pelos motivos 

narrados na inicial. À fl. 39, a parte autora pleiteou a desistência da ação, 

a baixa da restrição no sistema RENAJUD. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerida não apresentou contestação, o dispensa a necessidade 

de aquiescência quanto ao pedido de desistência formulado pela parte 

autora (art. 485, §4°, CPC). DISPOSITIVO. Diante do exposto, homologo a 

desistência da presente ação de busca e apreensão para os fins do artigo 

com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC, e julgo extinto sem 

resolução do mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 

485, VIII, do CPC. Por conseguinte, revogo a liminar deferida. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais já 

quitadas e nas eventualmente pendentes, na forma do art. 90, caput, do 

CPC. Sem honorários, uma vez que não houve citação/contestação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001348-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEOSITO APARECIDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN REIS DE OLEGARIO OAB - MT15266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1001348-20.2019.8.11.0024. REQUERENTE: NEOSITO APARECIDO DE 

MORAES REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Defiro o pedido 

de prorrogação formulado à fl. 140, de modo que determinado a 

suspensão do feito, pelo referido prazo. Após, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 2 de março de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000138-94.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. B. (REQUERENTE)

J. G. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - 447.092.931-04 (REPRESENTANTE)

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COXIM-MS (DEPRECANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000138-94.2020.8.11.0024. REPRESENTANTE: MARIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERENTE: J. G. P. D. S., M. E. D. S. B. REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A, ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO Vistos, etc. 

Designo audiência para depoimento pessoal para o dia 12 de maio de 

2020, às 15h30min. Intimem-se as partes. Comunique-se o juízo 

deprecante. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002176-16.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (AUTOR(A))

CARLOS DE MELO ANDRADE (AUTOR(A))

ROBSON DE MELO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos no prazo de 15 

(quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000313-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDECI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIQUE CESAR FONSECA OAB - MT26270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de março de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 93333 Nr: 2602-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando que a parte autora/exequente não comprovou ter 

esgotado os meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte 

demandada/executada, INDEFERE-SE o pedido para buscas pelos 

sistemas de que dispõem o Poder Judiciário.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 - Assim, INTIME-SE a parte autora/exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o endereço atualizado da parte 

demandada/executada, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito.

3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento do ato judicial pendente.

 4 – Do contrário, CONCLUSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 93394 Nr: 2623-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomentos dos Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Procopio Figueiredo, Patricia Procópio 

de Figueiredo, PATRICIA PROCOPIO DE FIGUEIREDO 03014945170

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca das manifestações do 

exequente à ref. 44 e ref. 52, em que pretende o desbloqueio do valor 

constrito por meio do sistema Bacenjud.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000216-88.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONY CARLOS DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO(A))

GLAUCIA MARIA DE CARVALHO OAB - MT3733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO 

(IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000216-88.2020.8.11.0024. IMPETRANTE: RONY CARLOS DOS SANTOS 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO 

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 

RONY CARLOS DOS SANTOS em detrimento de suposto ato ilegal 

cometido pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA – MT e 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, todos 

qualificados nos autos. O Impetrante afirma que se inscreveu no Processo 

Seletivo Público nº 001/2019 do Município de Planalto da Serra - MT, para o 

ingresso ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, sendo ofertadas 02 

(duas) vagas, conforme item 2 do edital. Conta que o processo seletivo foi 

organizado e executado pela empresa Método e Soluções Educacionais 

Ltda. ME. Em resumo, a parte impetrante sustenta a existência de vícios no 

certame, tais quais erro no gabarito e na atribuição de pontos à 

concorrente, bem como na classificação e resultado final do certame. 

Pretende, portanto, a concessão de tutela de urgência visando a 

invalidação/anulação da questão número 30 (trinta) do processo seletivo 

nº 001/2019 do município de Planalto da Serra – MT, e que seja 

determinado aos Impetrados a recontagem dos pontos e a reclassificação 

do Impetrante para a 2ª. (segunda) posição do processo seletivo. Vieram 

os autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. 

De proêmio, necessário evidenciar a premissa jurídica que rege a matéria. 

Nesse passo, enuncia o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal de 

1988: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao 

regulamentar aludido preceptivo, a Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de 

Segurança) dispôs sobre a possibilidade de concessão liminar da tutela 

pretendida, exigindo em seu art. 7º, inc. III: Art. 7º Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 
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ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. De outro norte, o art. 300 do Código de 

Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade 

do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. Consigne-se que a nova sistemática das tutelas de 

urgência regida pelo Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

também se aplica à Lei n. 12.016/2009, visto que a mesma faz referência à 

aplicabilidade da tutela antecipada e cautelar que era regulada pela norma 

instrumental revogada (Lei n. 5869/73). Pois bem, na situação em análise 

inexiste fundamento relevante para a concessão da liminar pleiteada. 

Primeiramente, não há na documentação apresentada prova da 

formulação de recurso administrativo pelo impetrante, tal qual de eventual 

justificativa do gabarito formulado pela Banca Examinadora. Ou seja, não 

se verifica que a parte impetrante arguiu, no momento oportuno, em sede 

administrativa, a suposta ilegalidade na correção das questões objetivas 

formuladas, conformando-se, num primeiro momento, com o gabarito 

preliminar, insurgindo-se somente após o resultado final do certame, que 

resultou na sua classificação em terceiro lugar. Vale ressaltar que o 

presente instrumento do qual lançou mão a parte é ação documental e 

célere, cujo pressuposto mínimo é a demonstração do direito líquido e 

certo a ser tutelado, o que não se verifica de forma inconteste. Dentro 

desse contexto, inexistindo provocação e manifestação administrativa 

acerca de supostas ilegalidades no certame, não se insere no controle de 

legalidade do ato administrativo verificar se a questão está ou não correta. 

Ao assim agir, o juiz examina o próprio mérito do ato administrativo, o que 

é defeso ao Judiciário. Assim, não havendo ato administrativo vinculado a 

ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de 

elaboração e correção de questões do processo seletivo, não há como 

deferir a tutela antecipatória requerida. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR 

DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – 

EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – NÃO 

OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO DESPROVIDO. A 

competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das 

normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão 

organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das 

provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja 

responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Inexistindo erro 

grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, 

descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de 

acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação 

efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar 

o princípio da isonomia. (N.U 0008555-12.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019) “[...] 3. Conforme 

decidido, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro 

Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a 

banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas 

pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode 

interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de 

"juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o 

previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar 

Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 

26/06/2015, publicado em 29/06/2015). [...]5. Agravo interno não provido.” 

(AgInt no RMS 48.270/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). (destaquei) 

Feitas estas considerações, verifica-se, ainda, a ausência de risco ao 

resultado útil do processo, porquanto, na hipótese de concessão da 

segurança, ao final, o impetrante poderá ser imitido no cargo pretendido. 

Mesmo que ulteriormente seja constatada a violação de direito líquido e 

certo, após os esclarecimentos advindos das informações a serem 

prestadas pelas impetradas e depois de colhido parecer do Ministério 

Público, não se vislumbra prejuízos que possam advir após os aludidos 

atos procedimentais regidos pela Lei n. 12.016/2009. 1 – Diante do 

exposto, ante a ausência de risco ao resultado útil do processo, este 

Juízo INDEFERE o pedido liminar formulado pela impetrante. 2 – 

NOTIFIQUEM-SE as autoridades impetradas para prestarem as 

informações que julgarem necessárias no prazo de 10 (dez) dias, 

inclusive, acostando aos autos documentos necessários ao conhecimento 

da demanda. 3 – Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste 

as informações, DÊ-SE vista ao Ministério Público para manifestação em 

10 (dez) dias. 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para sentença. 

5 – CUMPRA-SE prioritariamente, (§ 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de março de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000309-51.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIL ALMEIDA ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO O art. 300 do Código de 

Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade 

do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em 

vista a ausência da probabilidade do direito e de perigo de dano. Com 

efeito, não restou demonstrada, a título de cognição sumária, a 

irregularidade das instalações mencionadas, sendo que este ponto deverá 

ser apurado após a contestação. Além disso, não se vislumbra nos autos 

o perigo de dano, uma vez que tais fatos ocorreram há mais de 1 (um) ano 

antes do ajuizamento desta pretensão. Logo, se nenhuma medida foi 

tomada nesse período no sentido de retirar o seu nome do cadastro de 

inadimplente, não há que se falar em risco para a efetividade da tutela 

final, devendo a medida ser indeferida. Por fim, há perigo de 

irreversibilidade da medida o que impede a concessão da tutela 

pretendida. 1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no 

art. 300 do Código de Processo Civil. 2 – Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 
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ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8 – Com fundamento na teoria dinâmica da prova, prevista 

no art. 373, §1º do CPC, DEFERE-SE a inversão do ônus da prova a fim de 

que o réu demonstre a existência de débito incluído no Serasa. 9 – Por fim, 

após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado no processo, 

CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 10 – CONCEDE-SE à autora 

os benefícios da AJG. Chapada dos Guimarães/MT, 10 de março de 2020. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002559-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILDE PIRES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002617-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-36.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000310-36.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOELI DOS 

SANTOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-21.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000311-21.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOELI DOS 

SANTOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-12.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca das petições IDs 29904147 e seguintes, informando o pagamento 

voluntário da condenação, requerendo o que de direito. Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-42.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-71.2019.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 29921649 informando o pagamento voluntário da 

condenação, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 10 

de março de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002599-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALEXANDRE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELCIO ANTONOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (EXECUTADO)

CEDILA BENETTI (EXECUTADO)

CÉSAR BENETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUISI RODRIGUES OAB - SP187096 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 2020. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-61.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZUINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerida para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da petição ID 30016951/30016954 diverso do processo 

em tela (outra comarca). Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 26/11/2019, às 13h45min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro de 2019. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de março de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-58.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DE FRANCA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000315-58.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JESIEL DE 

FRANCA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-43.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000316-43.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ADIMILSON 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-28.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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ADIMILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000317-28.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ADIMILSON 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-13.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000318-13.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ADIMILSON 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000423-69.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVA LAMB LORENZI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000423-69.2019.8.11.0009. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: IVA LAMB LORENZI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. RECEBO a petição inicial, 

eis que devidamente emendada. DEFIRO o benefício da justiça gratuita em 

favor da parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se 

altere a situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica 

a alegada hipossuficiência econômica. A tutela de urgência, prevista no 

artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, 

entendo que os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, pois, apesar 

de existir documento médico particular atestando sua enfermidade, o seu 

teor conflita com a perícia do INSS, não restando clara a incapacidade 

laborativa da parte. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, 

o que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a parte autora tem ou não direito à declaração do benefício 

previdenciário vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

Autarquia Previdenciária para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-16.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARLOS DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

ALÉCIO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, acerca dos termos 

da decisão de id. 29271741, a seguir transcrita, bem como, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, forneça nos autos, o endereço e qualificação 

da parte requerida Alécio Ferreira dos Santos, para efetivação de sua 

citação. Decisão: “Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que 

poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica 

da parte ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica. Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito com 

pedido liminar inaudita altera pars c/c danos morais” tendo como partes as 

em epígrafe. Aduz o autor na inicial, em síntese, que é proprietário do 

imóvel localizado a Rua Verissimo Caetano, nº 1643, Bairro Sagrada 

Família, nesta urbe, e sempre adimpliu com o pagamento de seu IPTU, mas 

que, no ano de 2016, pagou o IPTU da residência vizinha, acreditando que 

estava pagando o de sua residência, uma vez que foi entregue em sua 

casa, tendo tomado conhecimento de tal fato somente no ano de 2019. 

Conta que se dirigiu até a Prefeitura de Colíder, quando foi informado que o 

IPTU da residência vizinha havia sido pago duas vezes e que o IPTU de 

sua residência estava em aberto. Alega que, então, tentou contato com o 

Senhor Alecio Ferreira dos Santos para receber o valor referente ao 

pagamento, mas sem êxito. Ajuizou a presente ação requerendo seja 

declarada a inexistência de débito junto a Prefeitura referente ao IPTU da 

sua residência, ante o pagamento em duplicidade. Pois bem. De início, 

cumpre asseverar que, em análise aos fatos delineados na inicial, verifico 

a inexistência de relação consumerista entre as partes apta a atrair a 

aplicação da Lei nº. 8.078/90 ao caso. Destarte, a relação do autor com o 

Município é eminentemente tributária, eis que aquele contesta a suposta 

cobrança em duplicidade de tributo municipal. Por outro lado, o segundo 

requerido é, aparentemente, o vizinho do autor, o qual teria se beneficiado 

com o pagamento errôneo do tributo. Ora, nenhuma das partes requeridas 

se enquadra no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, e nem 

pode o autor ser tido como consumidor no imbróglio relatado, de sorte que 

de plano INDEFIRO a aplicação das disposições da Lei nº. 8.078/90 ao 

caso em voga. Quanto ao pedido de inversão do ônus probatório, embora 

o § 1º do art. 373 do CPC autorize, em situações excepcionais, a 

atribuição do ônus da prova de modo diverso, verifico não ser o caso dos 

autos. É que tal possibilidade prevista em lei não é automática e não isenta 

a parte da produção de prova mínima que ampare o seu direito. No caso 

presente, sobretudo por não configurada a relação de consumo entre as 

partes, submete-se o ônus probatório à regra geral do art. 373, incs. I e II, 

do CPC, que estabelece a distribuição estática do ônus da prova, 

porquanto não me parece razoável permitir que a parte autora transfira 

aos requeridos o ônus que lhe cabe, notadamente o de provar a cobrança 

indevida do tributo. Desta feita, INDEFIRO a inversão do ônus da prova 

requerida, cabendo ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. 

Por fim, embora a menção no título da ação, não houve fundamentação e 

tampouco fora formulado pedido de tutela de urgência, em razão do que 

deixo de analisá-la. Considerando a natureza dos direitos em litígio, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (CPC, art. 139, inc. VI, e Enunciado nº. 35 da ENFAM). 

CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contestação à pretensão autoral. Com o 
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aporte das peças contestatórias, INTIME-SE a parte autora para, querendo 

e no prazo legal, impugná-la. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.”

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001179-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS CAMARGO PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001179-78.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JEAN 

CARLOS CAMARGO PEIXOTO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO, SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Vistos. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da justiça gratuita em 

favor da parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se 

altere a situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica 

a alegada hipossuficiência econômica. Como é de trivial sabença, a 

concessão inaudita altera parte de medida de urgência constitui hipótese 

excepcional, verificável somente no caso de risco do próprio direito ou 

quando houver possível prejuízo advindo da ciência prévia da parte 

contrária dos termos da ação. No caso em tela, entendo prudente 

postergar a análise da tutela de urgência pleiteada para após a 

apresentação de contestação pela parte requerida, que poderá provar, 

eventualmente, a existência da relação jurídica que resultou no protesto 

em face do autor. A possibilidade de postergar a análise do pedido 

antecipatório encontra amplo amparo na jurisprudência pátria e não implica 

no indeferimento da decisão liminar vindicada, tão somente abre a 

possibilidade de o juiz, antes de deferir o pedido, colher o contraditório 

quando verificar que a parte contrária, sendo cientificada da medida, pode 

torná-la ineficaz. Pelo exposto, POSTERGO a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a manifestação da parte requerida. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (art. 139, inc. VI, do CPC e 

Enunciado nº. 35 da ENFAM). CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes 

requeridas para contestar o feito no prazo legal, sob pena das 

cominações de praxe. Após, à conclusão para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001386-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELITA FERNANDES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001386-14.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ELITA 

FERNANDES PEREIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação ordinária de auxílio doença por 

contribuição urbana com conversão em aposentadoria por invalidez, com 

adicional de 25% do valor do benefício (doença incapacitante) com 

processo administrativo e tutela urgência” ajuizada por ELITA FERNANDES 

PEREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Em decisum de id. 15800012, o Juízo postergou a análise da tutela de 

urgência pleiteada para após a realização de perícia médica judicial. O 

laudo pericial respectivo fora encartado ao id. 24292183, o qual atestou a 

incapacidade total e permanente da autora para o labor. Contestação do 

INSS é vista ao id. 27883035. Impugnação à contestação consta ao id. 

29484700. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o que merece 

registro. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 

300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que, tanto 

a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica 

em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para 

um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do 

tempo despendido na tramitação do processo. Tais requisitos consistem 

na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. Ademais, é 

necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). Compulsando calmamente os autos, 

é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, a existência de 

fundamentos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, haja 

vista os documentos médicos acostados à inicial e o laudo pericial de id. 

24292183. Nesta senda, ante o quadro apresentado, o perigo da demora 

estaria em mitigar um auxílio devido à parte autora, que tem o condão de 

ajudá-la em sua subsistência e no tratamento de sua moléstia. Nesse 

sentido, tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE 

LABORATIVA – AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ART. 

273 DO CPC/1973 - RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames, laudos e atestados médicos no sentido de 

demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de 

dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a 

concessão da tutela antecipatória para a concessão do auxílio-doença é 

medida que se impõe. (AI 8666/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Destarte, tenho que o pedido 

de tutela de urgência pleiteado merece guarida. Ante o exposto, CONCEDO 

o pedido de tutela de urgência pleiteado, pelo que DETERMINO ao INSS que 

implante\restabeleça, no prazo de 30 dias, o benefício de auxílio-doença à 

parte autora. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua 

necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 

370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do 

mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas formulado de 

maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, 

impugnação à contestação etc) não serão considerados, pois não 

condizentes com o momento processual. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001362-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. A. D. (EXEQUENTE)

V. H. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA DELIANE ALMEIDA OAB - 019.114.391-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: Intimação da parte requerida através de seu Advogado, 

acerca do inteiro teor da decisão de id. 29981891 e certidão de id. 

30062529, a seguir transcritas: Decisão – “Vistos. Cuida-se de execução 

de alimentos tendo como partes as em epígrafe. Entre um ato e outro, em 

petição ao id. 28862081, o executado informou o pagamento integral da 

dívida, pugnando pela revogação do decreto prisional expedido em seu 

desfavor. Instada a se manifestar, a parte exequente, representada pela 

Defensoria Pública, aduziu que há alegações conflituosas entre as partes 

no que tange ao recibo de pagamento no valor de R$ 10.000 (dez mil 

reais) e, para solucionar o impasse e tentar uma composição amigável, 

pugnou pela expedição de alvará de soltura em favor do executado e a 

designação de audiência de conciliação. O Ministério Público não se opôs 

ao pedido formulado pela Defensoria Pública. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o que merece registro. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Como é cediço, na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 
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ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Dessume-se 

do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos agentes 

processuais que mantivessem os olhares volvidos à autocomposição da 

lide. Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de 

pacificação do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais 

adequado para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o 

Poder Judiciário. No caso em apreço, a parte executada aduz que adimpliu 

integralmente a dívida, enquanto a parte exequente alega que existem 

débitos remanescentes. Em pese a divergência, a parte exequente 

noticiou a possibilidade de composição amigável da lide e pugnou 

expressamente pela revogação do decreto prisional contra o executado, 

pedido do qual não se opôs o Ministério Público. Assim, DEFIRO o pedido 

formulado na petição retro, em razão do que REVOGO o decreto prisional 

proferido contra o executado nestes autos. RECOLHAM-SE todos os 

mandados de prisão porventura expedidos nestes autos em desfavor do 

executado. Estando o executado recluso, EXPEÇA-SE alvará de soltura 

em seu favor, colocando-o imediatamente em liberdade, salvo se por outro 

motivo ele preso estiver. Após, REMETAM-SE os autos ao núcleo de 

conciliação desta Comarca, para que designe audiência de conciliação e 

mediação, a qual deverá ser designada com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da citação/intimação das partes (art. 695, § 2º, do CPC). 

Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, e INTIME-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade acompanhada de advogado, 

devendo a Secretaria nomear defensor dativo acaso manifestada a 

impossibilidade de se constituir defesa particular. Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Então, tornem os autos 

conclusos para novas deliberações. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. “. Certidão – 

“Certifico que deixo de expedir alvará de soltura em favor do executado, 

ou solicitar a evolução de mandado de prisão, eis que tal documento não 

chegou a ser expedido nos autos em razão das inúmeras petições e 

intimações expedidas após o decreto de prisão na forma da decisão de id. 

18957476 e encaminhamento à contadoria para atualização do débito.” 

Colider/MT, 10/03/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000762-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MONTEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000762-62.2018.8.11.0009. AUTOR(A): NAIR 

MONTEIRO DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, que poderá ser 

revisto a qualquer tempo acaso se altere a situação econômica da parte 

ou acaso se verifique ser inverídica a alegada hipossuficiência 

econômica. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, sob 

um juízo de cognição sumária, não verifico prova inequívoca do direito da 

requerente, pois, apesar dos documentos acostados na inicial, dando 

conta do seu contato com a atividade rural, necessária se faz a dilação 

probatória, através de provas testemunhais, a fim de se verificar, pelos 

depoimentos, a comprovação da atividade rural exercida pela mesma, em 

completa consonância com os documentos trazidos a baila e pelo lapso 

temporal de exercício de atividades rurícolas exigido como carência, nos 

termos do art. 143 da Lei 8.213/91. Por fim, também não ficou 

satisfatoriamente demonstrado que a parte não possui outros meios de 

subsistência. Aliás, a autora informou na inicial que, atualmente, recebe 

benefício de pensão por morte, o que elide o requisito do perigo na 

demora. Portanto, inexistentes os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo 

em vista o disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual 

se expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001350-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE APARECIDA PROVASI (EXECUTADO)

DIRCE APARECIDA PROVASI - ME (EXECUTADO)

 

RAC: 1001350-69.2018.8.11.0009 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. 

APELADO: DIRCE APARECIDA PROVASI – ME E OUTRO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA Vistos etc. Trata-se de Recurso de Apelação Cível 

interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida na 

presente ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de 

DIRCE APARECIDA PROVASI – ME E OUTRO, que, ao homologar acordo 

entre as partes, extinguiu o feito nos termos do art.487, III, do CPC/2015, 

todavia, deveria permanecer suspenso por 6 (seis) meses, com base no 

§4º do artigo 313 do CPC/15. Sustenta o apelante que o decisum merece 

reforma, pois o acordo celebrado entre as partes (ID. 7011086), apesar de 

homologado, somente poderá ser adimplido integralmente pelo executado 

caso venha a manter o pagamento em dia até 28/03/2023. Aduz que, 

enquanto não cumprido o avençado, o processo não pode ser extinto, 

mas apenas suspenso até que as obrigações sejam levadas a termo. Por 

fim, pugna pelo provimento do recurso. Sem contrarrazões. É o relatório. 

Decido. Denota-se do caderno processual que o BANCO DO BRASIL S/A 

ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial, em face de 

DIRCE APARECIDA PROVASI – ME E OUTRO, objetivando o recebimento do 

crédito contratado entre as partes, no valor de R$ 109.414,28 (cento e 

nove mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e oito centavos). Relatou o 

autor que, logo após ter ajuizado a demanda, as partes compuseram-se 

amigavelmente e celebraram acordo para pagamento da dívida exequenda 

(ID. 7011086). Logo após, o feito foi sentenciado e homologado o acordo 

firmado entre as partes, nos termos do art. 487, III, CPC/2015, 

suspendendo-se os autos por 6 (seis) meses. Contudo, não analisou o 

magistrado a quo, a necessidade de suspensão do processo até o 

cumprimento da dívida, visto que, acaso descumprido o pacto, o autor 

poderia executá-lo. Irresignado, recorre o autor. Pois bem. Trata-se de 

questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, 

razão pela qual passo a decidir de forma monocrática. Inicialmente, 

verifica-se que as partes celebraram acordo, conforme ID. 7011086, 

homologado em sentença pelo julgador. Do que se vê, as partes 

expressamente convencionaram pela resolução do feito, e que enquanto 

não adimplida a totalidade da obrigação constituída no acordo, haveria a 

suspensão do processo, consoante previsão do inciso II do artigo 313 do 

CPC/15 que assim prescreve: "Art.313. Suspende-se o processo: II - pela 

convenção das partes." Não obstante, o artigo 922 e seu parágrafo único 

do mesmo diploma legal, são claros ao prescrever que: “Art. 922. 

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o 

prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” Por sua 

vez, comentando os referidos dispositivos, nos esclarece Teresa Arruda 

Alvim Wambier, et al, verbis: “1. Suspensão da execução durante o prazo 

requerido pelo exequente. O art. 922 do NCPC basicamente repete a regra 

do art. 792 do CPC/1973. Acerta apenas na redação no que tange aos 

polos ativo e passivo da execução, substituindo credor e devedor 

[terminologia correta no âmbito do direito material] por exequente e 

executado. Do restante, a regra é a mesma: concedida moratória pelo 

exequente [judicial ou extrajudicial], o processo ficará suspenso. Em 

outras palavras, a moratória não autoriza à extinção do processo. Assim, 
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decorrido o prazo sem cumprimento da execução pelo executado, o 

processo deverá prosseguir como se nada tivesse acontecido (STJ, REsp 

158.302, 3ª T.j. 16.02.2001, rel. Min. Waldemar Zveiter). Simples assim: 

cumprida a obrigação, extingue-se o processo [art. 924, II, do NCPC]; não 

cumprida, a execução continua. 2. Prazo de suspensão. O processo 

deverá ficar suspenso pelo prazo concedido pelo exequente. Sem dúvida, 

na execução, o acordo entre exequente e executado quanto ao 

cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão 

do processo pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses 

previstos no art. 313, §4º, do NCPC [art. 265, §3º, do CPC/1973], não se 

autorizando a extinção do processo [STJ, REsp 1664.439-MG, 4ªT., v.u., j. 

08.02.2000, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira]. Essa suspensão deve 

ser prolongada pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação”. 

Assim, laborou em flagrante equívoco o douto magistrado a quo. Isso 

porque, houve manifestação entre as partes para que houvesse a 

suspensão do processo até o adimplemento da dívida (fl. 4, ID. 7011086), 

devendo-se observar a técnica do artigo 922, parágrafo único, do CPC/15. 

Desta forma, evidente que o processo deverá ficar suspenso até o 

cumprimento integral da obrigação. Aliás, deve se destacar que a 

suspensão se dá, inclusive, por uma questão de economia processual, 

visto que na eventual hipótese de o devedor deixar de cumprir a obrigação 

firmada, a legislação processual autoriza o exequente a prosseguir o feito 

no seu próprio bojo. Nesse sentido, esclarecem quanto ao caso em 

apreço os seguintes julgados do STJ: "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PENHORA REALIZADA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACEN 

JUD. PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTES. 1. 

Nos termos da jurisprudência do STJ, o parcelamento da dívida tributária, 

por não extinguir a obrigação, implica a suspensão da execução fiscal, e 

não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito, motivo pelo 

qual a penhora realizada em garantia do crédito tributário deve ser mantida 

até o cumprimento integral do acordo. 2. Precedentes: AgRg no REsp 

1.511.329/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/04/2015, DJe 15/04/2015; AgRg no AREsp 322.772/PE, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 

19/08/2013. Agravo regimental improvido. " (STJ, AgRg nos Edcl no REsp. 

nº 1.542.201-PE, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j.em 

15/10/15, DJe em 26/10/15) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO 

POSTERIOR DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. 

INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Presente, 

na execução, acordo entre as partes para pagamento parcelado da dívida, 

bem como para suspensão do processo, nos termos do art. 791, II, 

combinado com o art. 265, II, do CPC, com atos jurisdicionais que 

corroboram tal transação, inadmissível a extinção do feito por abandono 

de causa anos após, ainda que existente pedido da parte contrária. II. 

Agravo desprovido." (STJ, AgRg no Resp 1.052.960-MG, Quarta Turma, 

Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, j.em 23/06/09, DJe em 24/08/09) 

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - ACORDO 

ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXTINÇÃO DO 

FEITO - OFENSA AO ARTIGO 792 DO CPC - PRECEDENTES. I - No 

processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do 

débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o 

adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo 

retomará seu curso normal (art. 792, CPC). II - Precedentes desta Corte. III 

- Recurso Especial conhecido e provido.” (STJ – 3ª Turma - REsp 

158302/MG RECURSO ESPECIAL 1997/0089326-0; Relator(a) Ministro 

WALDEMAR ZVEITER (1085); Data do Julgamento 16/02/2001; Data da 

Publicação/Fonte DJ 09/04/2001 p. 351). E desta colenda Corte: 

"APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

ACORDO REALIZADO – PARCELAMENTO DO DÉBITO - PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA 

- SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – 

APLICAÇÃO DO ART. 792, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 

SUCUMBÊNCIA - FALTA DE AQUIESCÊNCIA DO CAUSÍDICO - INVALIDADE 

DO ACORDO NO PARTICULAR – - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS 

CONHECIDOS E PROVIDOS. O acordo formulado entre os litigantes implica 

apenas na suspensão do curso do feito executivo durante o prazo 

concedido para pagamento da dívida, até que se demonstre o cumprimento 

total da avença, conforme preconiza o artigo 792, do Código de Processo 

Civil. [...]" (TJMT, RAC nº 88125/15, Segunda Câmara Cível, Relator 

Des.Sebastião de Moraes Filho, j.em 02/12/15, DJE em 14/12/15). 

"APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - REQUERIMENTO PARA 

SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO 

ADMINISTRATIVO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - EXTINÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE DE 

SUSPENSÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes para o parcelamento do débito objeto de 

execução, a hipótese é de suspensão do processo até o efetivo 

cumprimento da obrigação, consoante determina o artigo 792 do CPC." 

(TJMT, RAC nº 101835/14, Quarta Câmara, Relator Des. José Zuquim 

Nogueira, j.em 30/06/15, DJE em 14/07/15). Destarte, não tendo o 

magistrado singular observado o regramento sobre a matéria que impõe o 

sobrestamento do feito até o cumprimento integral do acordo celebrado 

entre as partes, deve ser anulada a sentença recorrida. Ante o exposto, 

dou provimento monocraticamente ao apelo para anular a sentença, 

ficando suspenso o feito até o pagamento integral do débito, nos termos 

do artigo 922 do CPC/15. Cuiabá, 07 de junho de 2019. - MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Desembargadora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NICODENO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000111-30.2018.8.11.0009. AUTOR(A): NICODENO 

DA SILVA FERREIRA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Aduz o Código de Processo Civil em vigor que a tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando preenchido 

quaisquer dos requisitos constantes nos incisos do art. 311 do mesmo 

códex. Compulsando os autos, sob um juízo de cognição sumária, não 

verifico prova inequívoca do direito da requerente, pois, apesar dos 

documentos acostados na inicial, dando conta do seu contato com a 

atividade rural, tenho ser necessária a competente dilação probatória, 

através de provas testemunhais, a fim de se verificar a comprovação da 

atividade rural exercida e a consequente qualidade de segurado especial 

do autor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada. Não 

havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. DEFIRO a produção de prova testemunhal requerida pela 

parte autora, pertinente em vista dos fatos que se pretende provar no 

presente feito. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de maio de 2020, às 14h00. INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade e, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

testemunhas – além das já eventualmente arroladas – (art. 357, § 4º, do 

CPC). Salienta-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455 do CPC). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001639-36.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MORGANA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001639-36.2017.8.11.0009. AUTOR(A): GRACIELE 

MORGANA DA CONCEICAO REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. CERTIFIQUE-SE acerca da intimação do instituto requerido 

quanto ao teor do laudo retro. Em caso negativo, INTIME-SE na forma da 

lei; em caso positivo, CERTIFIQUE-SE quanto à manifestação do instituto 
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requerido ou não quanto ao laudo. Sem prejuízo do supradeterminado, a 

fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem 

prejuízo da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se 

que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica ou 

em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à 

contestação etc) não serão considerados, pois não condizentes com o 

momento processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Portaria

PORTARIA N° 02/2020 - A Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade, Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Titular da 2ª Vara desta 

comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei:

CONSIDERANDO incumbir ao magistrado estabelecer normas que visem à 

simplificação, dinamização e racionalização dos serviços judiciários.

CONSIDERANDO que os atos ordinários independem de despacho, 

devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo Juiz, 

quando necessário (CPC, art. 203, § 4º, CPP, art. 3º e seções 8, 16 e 35 

da CNGC).

CONSIDERANDO a preocupação da comunidade jurídica com a celeridade 

na prestação jurisdicional.

CONSIDERANDO que os atos ordinatórios adotados pela Secretaria 

poderão ser revistos, revogados ou convalidados pelo Juízo sem prejuízo 

às partes.

R E S O L V E:

Determinar que a Gestora Judiciária cumpram as normas constantes das 

seções 8, 16 e 35 da CNGC, e as aqui especificadas, a fim de que sejam 

evitadasconclusões desnecessárias ao gabinete, razão pela qual a 

gestora deverá:

Art. 1º - Verificar se todas as ordens judiciais foram devidamente 

cumpridas, para apenas então levar o feito à conclusão, sendo que, antes 

do cumprimento de todas as determinações proferidas, apenas deverão 

vir conclusos processos com petições urgentes ou que visem suspender 

as ordens já emanadas.

Art. 2º – A Gestora judiciária ou o servidor responsável, 

independentemente de despacho judicial, deverá tomar as seguintes 

providências:

I – juntar petições, ofícios, laudos, certidões, folhas de antecedentes, 

precatórias e rogatórias devolvidas e desavolumadas e documentos 

outros relacionados com os autos, que forem entregues na secretaria;

II – intimar as partes e interessados dos atos de que devam tomar 

conhecimento;

III – intimar as partes, para que se manifestem sobre documentos juntados 

em qualquer fase do processo; bem como manifestarem sobre a 

testemunha não encontrada, e que por elas tenha sido arrolada;

IV – dar vista às partes da carta precatória, depois das alegações finais e 

antes da sentença, se cumprido o ato deprecado;

V – intimar as partes no caso de expedição de carta precatória, indicando 

a finalidade deprecada;

VI – solicitar a devolução de mandado de busca apreensão, 

independentemente de cumprimento, em caso de revogação da busca 

apreensão, sentença de improcedência de ato infracional e de extinção da 

punibilidade;

VII – solicitar informações do Juízo deprecado sobre o cumprimento de 

carta precatória;

VIII – solicitar laudos e assemelhados, desde que requeridos nos autos;

IX – intimar o signatário de petição não assinada para firmá-la, no prazo de 

05 (cinco) dias. Ao Ministério Público e Defensoria Pública, os autos serão 

encaminhados com carga;

X – atender aos pedidos do Ministério Público no tocante a emissão de 

certidão de relação de processos que apura atos infracionais em 

andamento em nome de adolescente representado; bem como emitir 

certidão de objeto e pé aos interessados, nos feitos gerais, ressalvados 

os casos de segredo de justiça.

XI – intimar a parte para recolher custas judiciais, inclusive as 

remanescentes;

XII – intimar a parte para esclarecer divergência entre a qualificação 

constante da petição e a dos documentos que a instruem ou em relação 

aos dados já constantes do processo, esclarecidas as divergências, os 

autos serão encaminhados conclusos ao Juiz para conhecimento e 

decisão;

XIII – reiterar a citação, a intimação, a notificação e as determinações 

diversas do juízo, por mandado, carta precatória ou ofício, quando 

indicado novo endereço, observando-se, no caso de audiência, a 

possibilidade de aproveitamento da mesma designação;

XIV – abrir vista ao Ministério Público, após a juntada de pedidos de 

revogação de internação provisória ou, restituição de bens e havendo 

necessidade por imposição legal, para a sua devida intervenção, zelando 

pelo cumprimento de prazo;

Art. 3º – Tratando-se de devolução de cartas de citação, intimação, 

notificação e demais correspondências pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, com a observação de "ausente" deverá ser 

renovado o ato, com aproveitamento do conteúdo da correspondência 

anteriormente enviada (artigo 1.206, § 8º da CNGC).

§ 1.º Caso o fundamento da devolução pelo correio seja pelo não 

atendimento do serviço à referida localidade, como zona rural, por 

exemplo, deve a Secretaria expedir mandado de intimação por oficial de 

justiça.

§ 2.º Caso no aviso de recebimento conste a informação de "endereço 

insuficiente", "não existe o número", "desconhecido", "falecido", 

"mudou-se" ou "outros", a gestora judiciária deverá intimar a parte a 

complementar as informações.

Art. 4º - Não havendo manifestação e, tratando-se de diligência de 

interesse da parte autora, deve-se intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 1º do CPC) 

(artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Parágrafo único. Caso o endereço da parte autora não seja atendido pelo 

correio, apenas nesta hipótese, expedir-se mandado de intimação por 

oficial de justiça, como diligência do juízo.

Art. 5º - Expedido o mandado, intimar a parte interessada a efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Parágrafo único. Sendo a parte autora responsável por essa providencia 

aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, intimá-la, pessoalmente, 

para que comprove o depósito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

Art. 6º - Independentemente de determinação judicial, será feita a 

intimação das partes e interessados, bem como do Ministério Público, dos 

atos de que devam tomar conhecimento (artigo 203, § 4º do CPC) (art. 

1.209 da CNGC).

Art. 7º - Abandonado processo, por período superior a 01 (um) ano (art. 

485, II, § 1º do CPC), a secretaria, independentemente de determinação 

judicial deverá intimar o advogado da parte para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Quedando-se este inerte, procedera a 

intimação pessoal da parte, mediante AR, para que esta dê andamento ao 

processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

§ 1.º Caso o endereço da parte autora não seja atendido pelo correio, 

apenas nesta hipótese, expedir-se-á mandado de intimação por oficial de 

justiça, como diligência do juízo.

§ 2.º Oferecida a contestação, a parte requerida deverá ser intimada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a extinção do processo 

por abandono da causa pelo autor e requerer o que entender de direito, 

nos termos do art. 485, § 6º, do CPC, ciente de que seu silêncio valerá 

como concordância tácita.

Art. 8º - Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado, ressalvados os casos em que for beneficiária da justiça 

gratuita.

Art. 9º - Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta precatória, 

deverá ainda a gestora judiciária expedir ofício solicitando a sua 

devolução devidamente cumprida, podendo reiterar tal solicitação a cada 

30 (trinta) dias, ou quantas vezes forem necessárias, salvo para a oitiva 

de testemunha quando, neste caso, esgotado o prazo, deverá certificar e 

cumprir a providência da decisão pretérita.

Art. 10 - Apresentada a contestação, certificar acerca da tempestividade, 

juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares ou juntados 

documentos, intimar a parte autora a se manifestar.
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Parágrafo único. Havendo vários réus, a referida intimação só deverá 

ocorrer após a apresentação da contestação por todos eles ou após a 

expiração do prazo de resposta, atentando-se para o disposto no artigo 

229 do Código de Processo Civil. Após, colher a manifestação do 

representante do Ministério Público, se houver intervenção deste, por 

imposição legal.

Art. 11 - Proposta reconvenção no bojo da contestação ou independente 

da apresentação desta, a Gestora judiciária adotará as seguintes 

providências:

I – se intempestiva, certificará e fará conclusão;

II – se tempestiva, certificará e intimará o autor/reconvindo, na pessoa do 

advogado, para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, ouvindo-se o 

Ministério Público, se necessário.

§ 1º Se a contestação à reconvenção vier instruída com documentos e/ou 

tenham sido arguidas questões preliminares, a secretaria intimará desde 

logo o réu/reconvinte para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, os autos serão 

conclusos.

§ 2º Se a contestação da reconvenção não vier instruída com documentos 

nem tenham sido arguidas questões preliminares, os autos serão 

conclusos.

Art. 12 - As petições e expedientes avulsos, tão logo recebido na 

secretaria, deverão ser juntados aos autos, observando a ordem 

cronológica e também as prioridades legais, independentemente de prévio 

despacho, intimando-se os interessados, inclusive o Ministério Público, 

quando for o caso, para se manifestar em 05 (cinco) dias, querendo, 

sobre: desistência da ação após a contestação; transação; cartas de 

citação; intimação ou notificação devolvidas por insuficiência de endereço; 

certidão do Oficial de Justiça, quando a diligência restar negativa; juntada 

de documentos novos; proposta de honorários periciais; laudos de 

avaliação e pericial; cálculo do contador; esboço de partilha etc.

Art. 13 - Juntados novos documentos e pedidos incidentes, intimar a parte 

adversa, bem como o representante do Ministério Público, se for o caso, 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, do 

CPC). Decorrido o prazo, autos conclusos.

Art. 14 – Em quaisquer processos onde a manifestação do representante 

do Ministério Público for imposição legal, dê-se-lhe vista dos autos no 

momento próprio (artigo 173, I do CPC).

Parágrafo único. Quando o ente ministerial requerer diligências no sentido 

de uma parte prestar informações, comprovar algo etc., intimar a parte 

para se manifestar ou cumpri-la em 05 (cinco) dias, tudo mediante certidão 

de impulsionamento. Atendida a exigência ou expirado o prazo, dê-se-lhe 

nova vista dos autos.

Art. 15 - Apresentado o laudo pericial no prazo fixado pelo Juiz, a gestora 

judiciária intimará as partes para sobre ele se manifestar, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo, o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar o seu respectivo parecer (art. 477, § 

1º, CPC).

Parágrafo único. Havendo impugnação, levar os autos à conclusão.

Art. 16 - Quando for ordenada a realização de estudo social ou 

psicológico, assim que apresentado o resultado, seja dada vista dos 

autos, em sequência, a parte requerente, à parte requerida e ao Ministério 

Público, para manifestação em cinco dias, se outro prazo não for fixado 

pelo juiz.

 Art. 17 - Sendo realizada alguma diligência determinada pelo Juiz, pelos 

Auxiliares da Justiça (oficial de justiça, agente da infância, equipe 

interdisciplinar etc.), e havendo necessidade de manifestação do 

Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, deverá este ser intimado a 

pronunciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 178 do 

CPC, se outro não for expressamente fixado.

Art. 18 – Caso o advogado da parte solicite o cadastramento de outro 

advogado a fim de que este seja intimado por meio do DJE, tal conduta 

deverá ser feita diretamente pela gestora judiciária independentemente de 

conclusão dos autos.

Art. 19 – Casonos processos que apure ato infracional o adolescente seja 

citado e manifeste que possui advogado para realizar sua defesa, porém 

decorrido o prazo para apresentação da resposta à representação se ela 

não for juntada nos autos, a gestora judiciária deverá intimar o 

adolescente a constituir advogado no feito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido tal prazo sem apresentação da defesa, independentemente 

de manifestação judicial, desde já fica nomeada defensoria pública para 

defender o adolescente, cabendo à gestora remeter os autos a fim de que 

seja apresentada a resposta à representação.

§1º. Casono processo de apuração de ato infracional, o adolescente seja 

intimado a apresentar suas alegações finais, porém decorrido o prazo 

para apresentação dos memoriais se eles não forem juntados nos autos, a 

gestora judiciária deverá intimar o adolescente a constituir outro advogado 

no feito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido tal prazo sem 

apresentação da defesa, independentemente de manifestação judicial, 

desde já fica nomeada defensoria pública para defender o adolescente, 

cabendo à gestora remeter os autos a fim de que sejam apresentados os 

devidos memoriais.

§2º. Após o trânsito em julgado, do edito de medida socioeducativa, deve 

ser expedida a respectiva Guia de Execução Definitiva, com o 

arquivamento dos autos principais, após o cumprimento de todas as 

determinações constantes do decreto socioeducativo e também das 

obrigações previstas na CNGC.

§3º. Transitado em julgado sentença de improcedência de ação que visa a 

aplicação de medida socioeducativa ou, por analogia, extinção de 

punibilidade sentença deve a gestora judiciária cumprir a disposição da 

CNGC e posteriormente arquivar os autos, independentemente de 

determinação judicial.

§4º. Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e/ou 

improcedência de apuração de ato infracional, em analogia ao disposto no 

art. 1.387 da CNGC/2015-2016, bastará à intimação do defensor do 

representado. Para tal finalidade, inclusive, fica desde já nomeada 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, na impossibilidade desta, 

o Núcleo de Prática Jurídica Facider – FACIJUR, tão-somente para esse 

ato.

Art. 20 - Em observância aos princípios norteadores do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, quais sejam, proteção integral, melhor interesse 

e, ainda, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, 

em analogia ao disposto no art. 1.387 da CNGC/2015-2016 e, com atenção 

ao artigo 134 da Constituição Federal c/c artigo 4º da Lei Complementar 

sob nº 80/94, inciso XI, fica a Defensoria Pública nomeada como curadora 

especial dos menores e adolescentes interessados nos procedimentos de 

aplicação de medida de proteção afetos a Justiça da infância e da 

Juventude, desta Comarca, para tomar ciência sobre sentenças de mérito 

e, também, sem mérito, bem como, para, querendo, manifestar-se pelo o 

que entender de direito.

Bens Apreendidos - Art. 21 – Havendo bens apreendidos nos processos 

de apuração de ato infracional já sentenciados, que, mesmo intimados, os 

interessados tenham deixado o prazo decorrer sem promover sua 

retirada, FICA DECRETADO o seu perdimento em favor da União, com base 

no art. 122, caput, do Código de Processo Penal, devendo, por 

conseguinte, ser OFICIADA a Diretoria do Fórum para adotar as 

providências necessárias para venda do respectivo objeto em leilão 

público, cujo dinheiro apurado, deverá ser revertido/recolhido em favor do 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Colíder/MT (art. 122, parágrafo único, do CPP, c/c art. 214, caput, do ECA).

Art. 22.º Os bens apreendidos que estiverem inviáveis para venda em 

leilão público, por não ter valor comercial, DETERMINO que a Diretoria do 

Fórum, certifique o estado do aludido objeto, após adotem as providências 

necessárias para a DESTRUIÇÃO.

Art. 23.º Os processos de apuração de ato infracional sentenciados, com 

objetos indicados na relação de bens apreendidos, que, todavia, estejam 

vinculados a processo criminal de Vara diversa, após certificado tal 

situação pela Gestora Judicial, deverão ser remetidos ao arquivo se 

inexistirem outras pendências.

Recursos - Art. 24 - No ato de interposição do recurso de apelação em 

processo de natureza cível, a Gestora Judiciária deverá intimar a parte 

contrária para contrarrazões, decorrido o prazo os autos deverão ser 

remetidos ao Tribunal competente.

Art. 25 - No ato de interposição do recurso de apelação em procedimentos 

afetos à Justiça da Infância e Juventude, a gestora Judiciária deverá 

certificar se foi interposto no prazo legal. Sendo o recurso tempestivo, 

deverá certificar e intimar a parte contrária para contrarrazões, caso as 

razões já tenham sido apresentadas junto com a petição de interposição 

do recurso. Sendo intempestivo, deverá certificar e fazer concluso.

Parágrafo único. Caso o recorrente apresente apenas a peça de 

interposição, a Gestora Judiciária deverá certificar se foi interposto no 

prazo legal e intimar para que as razões sejam apresentadas no prazo 

legal, decorrido tal prazo o recorrido deverá ser intimado para 

contrarrazões, decorrido tal prazo deverá ser feita a conclusão dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 507 de 995



autos.

Art. 26 – Após o retorno dos autos da instância superior, intimar as partes 

a respeito para, querendo, apresentem manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, remeter os 

autos ao arquivo com as devidas cautelas de estilo, observando-se em 

tudo a CNGC.

Art. 27 – Interposto recurso de apelação pela Fazenda Pública nos 

processos que tenha como parte no polo passivo a Empresa de 

Transporte Satélite e seus co-responsáveis, visto ser de conhecimento 

deste juízo as diversas tentativas de intimação infrutífera, seja de forma 

pessoal ou via procurador cadastrados nos autos – que, por vezes, já 

não os representam – a Gestora Judiciária poderá, após a certificação 

desses fatos, proceder a intimação por edital para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Execução e Cumprimento de Sentença - Art. 28 – Requerido o 

cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

pagar quantia certa, instruído com demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º, do CPC, para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo montante.

§ 1º Solicitado o cumprimento da sentença deverá ser realizada a 

mudança de classe processual.

§ 2º Caso a parte requerida realize o pagamento do crédito cobrado, sem 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a gestora judicial 

deverá liberar o valor depositado em favor do exequente, 

independentemente de decisão judicial.

§ 3º Decorrido o prazo para pagamento e não havendo qualquer 

manifestação nos autos acerca da satisfação da obrigação, intime-se o(a) 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 4º Decorrido o prazo do § 3º, certifique-se e façam os autos conclusos.

Art. 29 – Requerido o cumprimento da sentença que impõe à Fazenda 

Pública o dever de pagar quantia certa, instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, intime-se a fazenda, na forma do art. 

535, do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução.

§ 1º Solicitado o cumprimento da sentença deverá ser realizada a 

mudança de classe processual.

§ 2º Caso a fazenda pública não manifeste qualquer oposição ou 

concorde com o valor executado, a gestora judicial deverá expedir a 

requisição do precatório ou do RPV, independentemente de decisão 

judicial.

§ 4º Apresentada impugnação consubstanciada em excesso de 

execução, onde há divergência no demonstrativo de cálculo, 

ENCAMINHEM os autos à contadoria judicial para que seja apurado o valor 

devido, observando os dados da sentença e/ou acórdão proferido nos 

autos e, também, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário 870947.

§ 5º Cumprido o § 3º, intimem-se as partes para que no prazo de 15 dias 

se manifestem sobre o valor apurado pela contadoria.

§ 6º Expedido ofício requisitório, nos termos do art. 11, da Resolução n. 

CJF-RES-2017/00458 de 04 de outubro e 2017, INTIMEM-SE as partes, 

exequente e executada, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 7º Intimadas as partes na forma do § 6º, e não havendo oposição, 

expeça-se o competente alvará, hipótese em que, se os dados bancários 

indicados forem de titularidade do advogado, observar os poderes 

existentes em procuração.

§ 8º Extinto o processo de execução e expedido alvará de levantamento 

de titularidade do autor, restando infrutífera sua intimação pessoal, 

INTIME-SE via edital.

Art. 30 –Não localizada a parte executada ou não encontrados bens 

penhoráveis, intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1.º Decorrido o prazo sem manifestação, os autos e o prazo 

prescricional serão suspensos por 01 (um) ano, remetendo-o arquivo 

provisório, independentemente de decisão judicial (art. 921, inciso III e § 1º, 

do CPC), mediante baixa no relatório estatístico das atividades forenses 

(art. 1.149 da CNGC).

§ 2.º O termo inicial da suspensão da prescrição será aferido pela 

certidão de impulsionamento e o termo final pelo simples decurso do prazo 

de suspensão de 01 (um) ano, após o qual voltará a correr normalmente o 

lapso prescricional.

§ 3º Decorrido o prazo de suspensão do feito de 01 (um) ano sem que 

seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, 

permaneçam os autos no arquivo (art. 921, inciso III e § 2º, do CPC).

§ 4º Decorrido o prazo prescricional sem manifestação do exequente, 

desarquivar os autos e intimar as partes para manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias a respeito de eventual prescrição intercorrente (art. 921, 

§ 5º, do CPC).

Art. 31 - Requerido o desentranhamento do mandado para ultimação da 

citação e/ou penhora e avaliação, com indicação de novo endereço, 

providenciar imediatamente a expedição de novo mandado, aditando-se o 

mandado executivo, independentemente de manifestação judicial, desde 

que sejam recolhidas as custas cabíveis, se for o caso.

Art. 32 - Havendo a interposição de Exceção de pré-executividade, esta 

deve ser juntada ao processo, intimando-se o credor a se manifestar em 

05 (cinco) dias. Após, fazer os autos conclusos.

Art. 33 - Havendo pedido de suspensão da execução pela não localização 

de bens penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser suspenso 

pelo prazo solicitado pela parte ou pelo prazo máximo de 01 ano, período 

em que também ficará suspensa a prescrição, nos termos do art. 921, III, 

§1º, do CPC e desde já fica determinado o arquivamento do feito (art. 921, 

inciso III, § 2o do CPC), mediante baixa no relatório de estatísticas forenses 

(art. 1.149 da CNGC).

§ 2º Decorrido o prazo solicitado pela parte, caso não haja manifestação 

do exequente, o feito continuará suspenso até atingir o período de 01 ano.

§3º Decorrido o prazo máximo de 01 ano, começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, §4º, do CPC).

Art. 34 - Suspensa a execução por acordo entre as partes a fim de que o 

devedor cumpra voluntariamente a obrigação a gestora judiciária poderá 

certificar tal condição independentemente de ordem judicial.

§ 1º Vencido o prazo sem informação quanto ao cumprimento da 

transação, a execução retomará o seu curso normal (artigo 992, 

parágrafo único, do CPC). Neste caso, o advogado da parte exequente 

deverá ser intimado para dar andamento ao processo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

§ 2º Caso não haja manifestação do exequente, procedera a intimação 

pessoal da parte, mediante AR, para que esta dê andamento ao processo 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção

§3º Caso o endereço da parte autora não seja atendido pelo correio, 

apenas nesta hipótese, expedir-se-á mandado de intimação por oficial de 

justiça, como diligência do juízo.

Art. 35 - Transitada em julgado a sentença proferida nos Embargos à 

Execução, estes devem ser arquivados, após o devido traslado, para os 

autos da execução em curso, da cópia da decisão e, do cálculo das 

custas apuradas (se houver), que serão contabilizadas ao quantum 

debeatur, consoante disposto no art. 1.268 da CNGC.

Art. 36 - Havendo renúncia por parte do ente público executado quanto à 

oposição de embargos à execução, proceder de forma imediata a 

expedição do devido precatório ou RPV conforme anteriormente solicitado 

pelo advogado.

Art. 37 - Em caso de pleito de desarquivamento dos autos, paga a custa 

para tanto, se for o caso, a gestora judiciária realizará o desarquivamento 

e intimara o requerente para vistas, no prazo de 10 dias.

Parágrafo único. Caso nada seja solicitado, os autos deverão ser 

encaminhados ao arquivo independentemente de manifestação judicial.

Art. 38 – Caso seja realizada alguma conclusão desnecessária, os autos 

serão restituídos à gestora judiciária a fim de que seja cumprida a CNGC e 

a presente portaria.

Custas - Art. 39 – Havendo o deferimento do parcelamento das custas 

processuais, nos termos do Ofício Circular 04/2018/GAB/J-Aux, deverá a 

Secretaria desta Vara, por meio de e-mail, encaminhar a decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, 

responsável pelo lançamento das informações no sistema de 

arrecadação, para possibilitar o acompanhamento e controle da 

modalidade de pagamento.

Art. 40 – Restando infrutífera a intimação pessoal do devedor de custas, 

proceder-se-á sua intimação via edital, pelo Diário da Justiça Eletrônico, 

fixando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de custas 

judiciais pendentes.

Parágrafo único. A intimação a que se refere o parágrafo anterior não 

submete à exigência do parágrafo único do art. 425 da CNGC, bastando 

que mencione a inadimplência do devedor e fixe o prazo para pagamento. 

(art. 351, § 2º, CNGC).
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Art. 41. Restando infrutífera a intimação, arquive-se, com baixa, com 

anotações no Cartório Distribuidor de todos os processos que estejam 

pendentes, exclusivamente, de pagamento das custas judiciais, cujo valor 

atualizado seja inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) (Art. 352, CNGC)

§ 1º O arquivamento não implicará renúncia ao recebimento do crédito, 

devendo ficar registrada na distribuição a existência de pendência em 

nome do devedor, para fins próprios. (Art. 352, § 1º, CNGC)

§ 2º Existindo outros débitos do devedor, relativos a custas judiciais, que, 

somados, ultrapassem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), deverá ser 

expedida certidão de dívida ativa, remetendo-a à Procuradoria-Geral do 

Estado, com a totalidade do valor devido para execução. (Art. 352, § 2º, 

CNGC)

Art. 42. Caso o valor da dívida, com as devidas atualizações, ultrapasse o 

montante definido no caput do artigo anterior, deverá ser expedida a 

certidão de dívida e os autos remetidos,definitivamente, ao arquivo. (Art. 

353, CNGC)

Art. 43. Constatada a existência de execuções fiscais destinadas à 

cobrança de custas judiciais com valores inferiores a R$ 500,00 

(quinhentos reais), os autos deverão ser arquivados, na forma do artigo 

anterior, extraindo-se a certidão de dívida ativa para que seja objeto de 

protesto extrajudicial. (Art. 354, CNGC) -

Disposições gerais - Art. 44 – Nos moldes do art. 611 da 

CNGC-2015/2016, a Vara deverá certificar o trânsito em julgado do feito 

físico e inexistindo o pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 

(trinta) dias, lançará o andamento de "626 – Arquivamento com Remessa à 

Central de Arrecadação e Arquivamento".

Art. 45 -Na hipótese de citação por edital, que a parte deixar decorrer o 

prazo sem apresentar contestação, fica desde já nomeada como curadora 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, na 

impossibilidade desta, o Núcleo de Prática Jurídica Facider – FACIJUR, 

para promover a defesa dos interesses do requerido.

Parágrafo único: se o caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do 

caput deste artigo, o gestor certificará nos autos e o fará conclusos.

Art. 46 – Nos processos que em virtude da suspensão do atendimento da 

Defensoria Pública local tenham sido nomeados o Núcleo de Prática 

Jurídica de Colíder – FACIDER, ocorrendo o retorno de suas atividades, 

fica revogada tal nomeação, devendo os autos serem remetidos à 

Defensória Pública para regular andamento do feito.

Parágrafo único: No caso de suspensão das atividades da Defensoria 

Pública Local, desde já, fica nomeado o Núcleo de Prática Jurídica de 

Colíder – FACIDER para promover a defesa dos interesses da parte 

assistida pela Defensoria Pública, salvo eventual impossibilidade, hipótese 

em que deverão os autos serem conclusos para nomeação de defensor 

dativo.

Art. 47 - Nos procedimentos de apuração de ato infracional que a 

secretaria constatar que existem objetos apreendidos que não foram 

encaminhados a Juízo, deverá oficiar a autoridade policial solicitando a 

remessa, independentemente de despacho, conforme disposto no § 1, do 

art. 803, da CNGC-2015/2016.

Art. 48 – Nos processos que tenham sido determinada a realização de 

estudo psicossocial acompanhado por profissional da psicologia vinculado 

ao CREAS e/ou CRAS em virtude da falta de profissional neste Juízo, fica 

revogado tal determinação, em razão da equipe multidisciplinar deste 

Juízo, atualmente, contar com referido profissional em seus quadros, 

devendo a secretaria intimar o profissional vinculado ao Juízo para realizar 

o respectivo estudo.

Parágrafo único: Nos processos que preteritamente tenha sido 

determinado a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do juízo, caso não haja no quadro de pessoal os 

respectivos profissionais, no momento do cumprimento do ato, oficie-se ao 

CREAS e/ou CRAS para realização com competente estudo.

Art. 49 - Nos processos em trâmite, via sistema PJe, que venha a ser 

reconhecida a incompetência deste Juízo e, por consequência, seja 

declinado sua competência a outra unidade judiciária, para onde serão os 

autos remetidos, caso não funcione o sobredito sistema, ou, existindo 

outro sistema informatizado de acompanhamento processual que não se 

comunique com o sistema PJe, nos moldes do §4º, do art. 229 da 

CNGC/2015-2016, deverá a secretaria remete-los a outro juízo ou 

instância superior mediante mídia digital - CD-ROM, em arquivo único por 

meio de oficio, para serem autuados.

Parágrafo único. Cumprido os termos do caput, se for o caso, os autos 

devem ser remetidos imediatamente ao arquivo, com as cautelas de estilo.

Art. 50 – Nos processos que já tenham sido sentenciados, ocorrendo o 

cumprimento voluntário da sentença e, intimada a parte adversa, não 

houver oposição, inexistindo pendências, remetam-se imediatamente ao 

arquivo com as cautelas de praxe.

Parágrafo único: Caso existam valores a serem levantados, expeça-se o 

competente alvará, hipótese em que, se os dados bancários indicados 

forem de titularidade do advogado, observar os poderes existentes em 

procuração.

Art. 51 – Nos processos que estejam paralisados em virtude da tentativa 

infrutífera de intimação pessoal das partes acerca da sentença, depois de 

esgotados os meios (aviso de recebimento e oficial de justiça) nos 

endereços indicados nos autos, determino que tal ato seja realizado via 

edital.

Art. 52 - Tendo em vista o número reduzido de servidores na secretaria 

desta vara e, também, o número vultoso de serviço, fica autorizado que, 

cópias das decisões e sentenças, proferidas nesta vara, sirvam como 

mandado, ofício, carta precatória, carta de intimação e citação, no que 

couber.

Art. 53 - Fica revogada a Ordem de Serviço nº 02/2018, da Segunda Vara 

da Comarca de Colíder.

Publique-se. Registre-se, afixando-se cópia da presente no atrium do 

Fórum, remetendo-se, ainda, à E. Corregedoria Geral da Justiça. 

Arquive-se cópia desta portaria na secretaria da 2ª Vara e na Diretoria do 

Foro. Cumpra-se.

Colíder/MT, 10 de março de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade.

Juíza de Direito – Titular da 2ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000347-45.2019.8.11.0009. AUTOR(A): GILIANE 

MIUMI DOS SANTOS DE ALMEIDA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária objetivando 

a concessão de auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada c/c 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizada por Giliane 

Miumi dos Santos de Almeida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a autora, 

em síntese, que em razão de ter sofrido um acidente automobilístico 

encontra-se incapacitada para exercer seu labor como de costume. 

Afirma que recebeu salário-maternidade na via administrativa, cujo período 

foi de 29/01/2018 a 28/05/2018. Aduziu por fim que requereu o benefício 

junto a Autarquia, contudo, o teve negado. Assim, inconformada com a 

decisão administrativa, propôs a presente actio. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial por este Juízo, fora deferido os benefícios 

da justiça gratuita e indeferida a tutela antecipada. Ato contínuo, foi 

determinado a realização de perícia médica junto a parte autora bem como 

a citação da requerida para apresentar defesa (ID. 18266314). Em 

seguida, a autora manifestou-se nos autos, pugnando pela juntada de 

novos documentos e laudos médicos (ID. 20024699). Após, aportou aos 

autos o resultado da perícia médica realizada junto à parte autora (ID. 

22042712). Por conseguinte, a autora apresentou manifestação acerca do 

laudo médico pericial (ID. 22203784). Devidamente citada e intimada para 

se manifestar sobre o laudo pericial, a requerida apresentou defesa na 

modalidade de contestação (ID. 22208433), alegando, em síntese, que a 

autora não preenche os requisitos para perceber o benefício pleiteado, 

uma vez que foi constatado a capacidade laborativa da demandante, 

pugnando, ao final, pela improcedência do pleito. Na sequência, a autora 

apresentou impugnação à contestação apresentada pela requerida, 

requerendo a implantação do benefício de auxílio-doença com data de 
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fixação do termo inicial em 23/04/2018 (ID. 23158292). Por derradeiro, a 

Secretaria de Vara certificou a tempestividade da contestação (ID. 

27684672). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 1 – Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição arguida pela 

requerida em sede de defesa (ID. 22208433), referente às parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente 

feito, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em 2019 e, se 

reconhecido o direito da requerente será a partir de 2018, ano em que 

ocorreu o requerimento/indeferimento do benefício na via administrativa, 

não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - Cumpre anotar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “Art. 

355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de 

outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. 3 - Estando 

devidamente instruído o feito e, não havendo mais preliminares a serem 

decididas, passo ao exame do mérito. O cerne da questão encartada 

consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento 

satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, disposto nos artigos 42 ou 59 da Lei 8.213/91, em especial à 

sua incapacidade, uma vez que a qualidade de segurada e a carência 

foram comprovados notadamente pelo documento CNIS: Art. 42. “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Art. 59. “O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Parágrafo único. “Não será devido auxílio-doença ao 

segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão.” Desse modo, verifica-se que para 

a concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, mister o 

atendimento à alguns requisitos. Analisando os autos, tenho que a 

pretensão deduzida pela requerente em Juízo NÃO merece acolhimento. 

Ora, trata-se de ação de natureza previdenciária, objetivando a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Com efeito, 

a perícia médica determinada por este Juízo, não concluiu pela 

incapacidade da requerente para o exercício de suas atividades 

laborativas costumeiras. Destarte, a nobre perita ao realizar o exame 

físico consignou que: “[...] Pacientes portadores de rim único podem levar 

uma vida normal [...] no caso em questão, a periciada faz 

acompanhamento semestral e não apresenta sinais de doença renal, 

estando aparentemente com quadro estável [...]” – (sic) – discussão – ID. 

22042712, pág. 3. Vejamos alguns trechos do laudo pericial (ID. 

22042712): 07) Conclusão: Resposta: “Diante dos elementos obtidos em 

perícia médica, neste momento, não é possível concluir por incapacidade 

laborativa.” (quesito do Juízo – ID. 22042712, pág. 3/4). 08.B) O (a) 

periciado (a) é portador (a) de doença ou afecção? Qual ou quais? 

Resposta: “Sim, a periciada é portadora de rim único.” (quesito do Juízo – 

ID. 22042712, pág. 4). 9 – 1. Conforme Recente laudo médico, datado de 

08/11/2018, laudo médico da lavra do Dr. Frank R. Pacheco CRM 9197 em 

anexo demonstra que os tratamentos em que a autora foi submetida 

apresentaram complicações, e que atualmente ainda em tratamento 

“necessita de afastamento das atividades por tempo indeterminado, 

classificando com o CID 10 S 37.0 - Traumatismo do rim | Banco de Saúde, 

CID 10 V 299 - Motociclista [qualquer] traumatizado em um acidente de 

trânsito não especificado, CID 10 N19 Insuficiência renal não especificada. 

O perito confirma tais fatos? Resposta: “Não. Paciente apresentou 

laceração renal após acidente de trânsito, sendo realizada nefrectomia a 

esquerda. Hoje não apresenta sinais de insuficiência renal, nem nenhum 

acometimento sistêmico ( evidenciado em exame físico, anamnese e 

exames apresentados) que comprove ou cause incapacidade laborativa.” 

(quesito da autora – ID. 22042712, pág. 5) 06 – Pode-se afirmar que 

referidas doenças e/ou sequelas incapacitantes são reversíveis? 

Explique. Resposta: “Não há incapacidade.” (quesito do Juízo – ID. 

22042712, pág. 6). [...] Muito bem. Desta forma, não há que falar-se em 

concessão do pretendido benefício previdenciário por ausência de 

incapacidade. Os anteriores documentos médicos acostados à prefacial 

não podem sobrepor o ATUAL laudo médico firmado pela médica perita, 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, inscrita no CRM-MT sob n. 9.120. 

Conclui-se, portanto, que a perícia médica determinada por este Juízo, de 

forma categórica, NÃO concluiu pela incapacidade da requerente para o 

exercício de suas atividades laborativas. Nesse passo, além de a Expert 

ter sido conclusiva, afirmando veementemente que a requerente não se 

encontra incapacitada, com base nos únicos documentos médicos 

coligidos aos autos e, apesar da louvável manifestação da requerente, 

esta não se desincumbiu de trazer documentos comprobatórios de suas 

alegações, notadamente, ao seu caso especifico. Ressalte-se, ainda, que 

embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo, porém, como sabido, 

tratando-se de prova de cunho técnico, sua conclusão possui grande 

valor probatório, salvo na existência de provas contrárias mais fortes. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE CONCESSÃO 

AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA. 1. [...] 2. [...] 3. O 

julgador não está adstrito ao laudo médico pericial, podendo formar sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Todavia, a 

autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu 

direito, não havendo elementos comprobatórios da alegada incapacidade. 

4. Apelação da Autora a que se nega provimento. (Apelação Cível nº 

0005366-49.2006.4.01.3814/MG, 1ª Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora - TRF da 1ª Região, Rel. Marcelo Motta de Oliveira. j. 

07.04.2016, unânime, e-DJF1 04.05.2016). Por fim, trago à colação o 

Enunciado nº 07 sobre o Código de Processo Civil, aprovado em Sessão 

Plenária realizada em 26/02/2016, pelos magistrados que integraram os 

Grupos de Trabalhos do Fórum de Debates e Enunciados sobre o Código 

de Processo Civil, in verbis: “Considera-se suficientemente fundamentada 

a decisão em que o Juiz se manifesta sobre os argumentos relevantes e 

pertinentes alegados pelas partes”. Logo, em conformidade com toda a 

fundamentação acima exposta e, ausentes os requisitos do benefício 

pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c conversa em 

Aposentadoria por Invalidez formulado por Giliane Miumi dos Santos de 

Almeida contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da 

ausência dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. 4 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 5 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens. 6 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 (quinze) dias. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000588-87.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA 

FERREIRA GODINHO REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS. Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária com pedido 

de Auxílio-Doença c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Maria Ferreira Godinho em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz a autora, em síntese, que se 

encontra incapacitada para o exercício de suas atividades habituais em 
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razão das diversas enfermidades que lhe acometem. Com a inicial vieram 

os documentos. Recebida a inicial, este Juízo deferiu os benefícios da 

justiça gratuita e a tutela antecipada, ato contínuo, determinou a realização 

de perícia médica bem como a citação da requerida para apresentar 

defesa (ID. 6862935). Em seguida, a requerente se manifestou nos autos 

informando que houve a cessação do benefício concedido por este Juízo, 

requerendo, dessa forma, o seu restabelecimento (ID. 135555564). Sem 

demora, este Juízo deferiu o pleito da autora, determinando via ofício a 

imediata implantação do benefício concedido anteriormente à parte autora 

e que se abstenha em cessá-lo (ID. 13816679). Aportou aos autos o 

resultado da perícia médica (ID. 17998438). Devidamente citada e intimada 

para manifestar sobre o laudo pericial, a requerida apresentou 

contestação, alegando, em síntese, que o requerente não preenche os 

requisitos para perceber o benefício pleiteado, ao final, pugnou pela 

improcedência dos pedidos formulados na exordial (ID. 19522773). Após, 

a Secretaria de Vara certificou a tempestividade da contestação (ID. 

25845752). Instada, a requerente apresentou manifestação nos autos, 

impugnando os termos lançados pela requerida na contestação, ao final, 

pugnou pela procedência do pleito (ID. 25970751). Vieram-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. 1 – De pronto, quanto à preliminar de prescrição suscitada pela 

requerida acerca das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, verifica-se que se trata de prejudicial de 

mérito, incabível no presente feito, uma vez que o ajuizamento da ação se 

deu em 2017 e, se reconhecido o direito da requerente será a partir de 

2016, ano em que houve o requerimento/indeferimento do benefício na via 

administrativa, não havendo que se falar, portanto, em quinquênio. 2 - 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do Código 

de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “Art. 355: O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver 

necessidade de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o 

efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349”. 3 - Logo, estando devidamente instruído o feito e, não 

havendo mais preliminares a serem decididas, passo ao julgamento do 

mérito. In casu, nota-se que a controvérsia do embate recaía sobre um 

único aspecto, qual seja, o fato de a autora comprovar a incapacidade 

para o trabalho, uma vez que a qualidade de segurada restou comprovada 

através do CNIS (ID. 6080743). Pois bem. Dispõe o artigo 1º da Lei 

8.213/91 que: “A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim 

assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 

por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, 

tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente”. Acerca do tema, Sérgio Pinto Martins 

leciona: “É a Previdência Social o segmento da Seguridade Social, 

composta de um conjunto de princípios, de regras e de instituições 

destinado a estabelecer um sistema de proteção social, mediante 

contribuição, que tem por objetivo proporcionar meios indispensáveis de 

subsistência do segurado e a sua família, quando ocorrer certa 

divergência prevista em lei” (in Direito da Seguridade Social, 19 ed. São 

Paulo, Atlas, p. 300). Em relação à Seguridade Social, a Constituição 

Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: “A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Nessa 

toada, não restando dúvida quanto à qualidade de segurada, analisando 

os autos, necessário destacar que é fato que a autora pleiteou na inicial o 

benefício de auxílio-doença, contudo, como a perícia, reconheceu 

categoricamente sua incapacidade para o trabalho, sendo conclusiva no 

sentido da permanência desta incapacidade, tenho que a mesma tem 

direito a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que ficou 

comprovada a existência de todos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. Vejamos alguns trechos do laudo pericial, em síntese 

(17998438): 11) É possível a reabilitação profissional da parte autora? EM 

caso de haver possibilidade de reabilitação profissional, qual o custo 

financeiro e as técnicas necessárias para efetiva reabilitação profissional 

da parte autora? Resposta: “Não indico reabilitação.” (quesito da autora - 

ID. 17998438, pág. 5). 12) Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do 

autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? Resposta: “Total.” 

(quesito do INSS – ID. 17998438, pág. 9) 13) Caso a resposta ao quesito 

12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária ? Resposta: “Permanente.” (quesito 

do INSS - ID. 17998438, pág. 9). 08) Considerando incapacidade 

total=incapacidade para toda e qualquer atividade laboral e incapacidade 

parcial=incapacidade ao menos para a atividade habitual; incapacidade 

definitiva=sem prognóstico de recuperação e incapacidade temporária 

com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é 

total ou parcial e se definitiva ou temporária? Resposta: “Incapacidade total 

e definitiva.” (quesito do Juízo - ID. 17998438, pág. 11). [...] Quanto à 

aposentadoria por invalidez, reza o art. 42 da Lei 8.213/91: Art. 42: “A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Logo, a concessão do benefício de Aposentadoria por 

invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Bom, considerando que a autora já comprovou a qualidade de 

segurada exigida, resta-nos analisar a incapacidade. O caso não merece 

muitas digressões, uma vez que, como vimos nos autos, a parte autora há 

muito trava uma luta diária contra sua enfermidade, e não é preciso muito 

intelecto para concluir que a impossibilidade de trabalho, e a falta de 

amparo por parte da previdência, acarretam-lhe prejuízos imensuráveis na 

mantença da subsistência sua e de sua família. Conforme se observa nos 

documentos colacionados aos autos, a parte autora foi regularmente 

examinada por médicos e diagnosticada portadora de enfermidades, 

sendo que, a autora com 67 anos, continua enferma. Com efeito, restou 

comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laboral, 

mormente porque ficou frisado que a incapacidade é permanente. Por 

oportuno, calha à fiveleta registrar que, segundo entendimento dominante 

na jurisprudência pátria, nas ações em que se objetiva a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o julgador firma seu 

convencimento com base na prova pericial, não deixando de se ater, 

entretanto, aos demais elementos de prova, sendo certo que embora 

possível, teoricamente, o exercício de outra atividade pelo segurada, ainda 

assim a inativação por invalidez deve ser outorgada se, na prática, for 

difícil a respectiva reabilitação, seja pela natureza da doença, ou, pela 

natureza das atividades desenvolvidas, seja pela idade avançada. Além 

disso, devem ser consideradas as condições pessoais do postulante, tais 

como a presumível pouca instrução, a idade, a limitada experiência 

profissional e, por fim, o exíguo mercado de trabalho atual, já restrito até 

para pessoas jovens e saudáveis. Ademais, conforme categoricamente 

afirmado pela Expert, a doença da autora é incompatível com sua 

profissão bem como para qualquer outra atividade laborativa. No presente 

caso, seria muito difícil que a parte autora tivesse êxito num processo de 

reabilitação dada às suas circunstâncias. De fato, ordenar que a autora 

recomponha sua vida profissional aos 67 anos, negando-lhe o benefício 

no momento em que dele necessita, seria contrariar o basilar princípio da 

dignidade da pessoa. No tocante ao termo inicial do benefício, consoante 

entendimento jurisprudencial, tenho que é devido o pagamento do 

auxílio-doença à autora desde a data da entrada do requerimento via 

administrativa (DER – 12/12/2016 – ID. 6080746, pág. 1), com a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia 

médica realizada (22/02/2018 – ID. 17998438). Nessa toada, é o 

entendimento jurisprudencial Pátrio, conforme acórdãos que ora 

transcrevo: “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE 

SEGURADO. TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E 
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PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 6. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 

43 da Lei 8.213/91), com conversão em aposentadoria por invalidez, a 

partir do laudo pericial, conforme determinação da r. sentença. (...) 

(Apelação Cível nº 0047702-29.2017.4.01.9199/MG, 1ª Turma do TRF da 

1ª Região, Rel. Carlos Augusto Pires Brandão. j. 29.11.2017, unânime, 

e-DJF1 24.01.2018).” (Grifos meus) “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO. TERMO DE INÍCIO DO 

BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO 

ADMINISTRATIVA DA BENESSE. ART. 71 DA LEI 8.212/91 E ART. 101 DA 

LEI 8.213/91. (...) 3. O termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo ou o dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença. Não havendo requerimento, será a data da citação do 

INSS. In casu, deve ser reconhecido o direito ao auxílio-doença ao 

requerente a partir da data do requerimento administrativo em 07.06.2011 

(fls. 38), o qual será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade, podendo o 

benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do 

resultado do processo de reabilitação. Devem, ainda, ser descontados 

eventuais importes recebidos, no mesmo período, a título de benefício 

inacumulável. (...) (Apelação Cível nº 0036812-31.2017.4.01.9199/MG, 2ª 

Turma do TRF da 1ª Região, Rel. João Luiz de Sousa. j. 30.08.2017, 

unânime, e-DJF1 11.09.2017).” (Grifos meus) Portanto, estando 

devidamente comprovados os requisitos legais para concessão de 

aposentadoria por invalidez, imperiosa se faz a procedência dos pedidos 

contidos na presente actio. Por fim, e não menos importante, vale salientar 

que a pessoa beneficiária de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, como é o caso dos autos, está obrigado a se submeter a 

exames periódicos a cargo da Autarquia, nos termos dos arts. 70 da Lei 

n.º 8.212/1991, 101, § 1º e § 2º e 43, § 4º, da Lei nº 8.213/1991. Ex 

positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e o 

faço para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento do auxílio-doença à autora, Sra. Maria Ferreira Godinho, 

equivalente ao salário-de-benefício desde a data da entrada do 

requerimento na via administrativa (DER – 12/12/2016 – ID. 6080746, pág. 

1), com a sua conversão em aposentadoria por invalidez, a partir da data 

da perícia médica realizada (22/02/2018 – ID. 17998438), devidamente 

atualizado. Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do 

benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução 

/Presi/Cojef nº 16/2010: Número do CPF: 445.734.991-72. Filiação: Paulino 

Ferreira Godinho e Maria Ferreira Godinho. Nome do(a) segurado(a): Maria 

Ferreira Godinho. Endereço do(a) segurado(a): Rua Dourados, n. 282, 

Setor Norte, CEP: 78500-000, Colíder/MT. Benefício concedido: 

Auxílio-doença. DIB: 12/12/2016 – data da entrada do benefício na via 

administrativa – DER Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. 

DIB: 22/02/2018 – data da realização da perícia médica (conversão). 4 - 

DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, ante a decisão supra, TORNO 

DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA concedida na r. decisão de ID. 

6862935. Para tanto, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – Agência da 

Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais para 

cumprimento da presente decisão, em especial, realizando as devidas 

retificações em seu sistema. Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil. 5 - Sobre as prestações em atraso incidirão 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma 

prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora 

devidos em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. 6 - DEIXO DE 

CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. 7 - CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre as 

parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 8 - Sem 

custas, na forma da Lei. 9 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens. 10 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 11 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. Colíder/MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001713-90.2017.8.11.0009. REQUERENTE: NEZIO 

CRUZ RAMIRO REQUERIDO: BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMIRO Vistos etc. 

Trata-se de “ação de exoneração de alimentos” proposta por NEZIO CRUZ 

RAMIRO, em face de BEATRIZ DE OLIVEIRA RAMIRO, objetivando a 

exoneração da obrigação de alimentar, sob o fundamento de que não mais 

persiste a necessidade dos alimentos outrora fixados. A exordial fora 

recebida ao ID. 11645408, designando audiência de mediação. Ao ID. 

11698100 fora juntada a ata de audiência, na qual a requerida não 

compareceu. Em seguida, ao ID 13243835, fora distribuída carta precatória 

para citação da requerida. Devidamente citada (ID. 16703827) a requerida 

deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de ID 

18101345. Ao ID. 19981366 fora deferida a tutela provisória quanto à 

exoneração de alimentos. Instado, o Ministério Público se manifestou, ao 

ID. 22906724, pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção, ante a 

maioridade da requerida. É o relatório do necessário. DECIDO. Antes de 

tudo, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos dos incisos I e II do art. 355 do 

CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II – o réu revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Nesse 

contexto, vale registrar que o requerida foi citada para responder aos 

termos da presente ação, deixando transcorrer o prazo legal para tanto, 

conforme se vê da certidão de ID. 18101345, razão pela qual, DECRETO 

SUA REVELIA. Neste passo, a obrigação alimentar, ainda que estabelecida 

por sentença, nos termos do art. 1.699 do CC, pode ser, a depender da 

situação fática apresentada, majorada, reduzida ou exonerada. A 

manutenção dos alimentos após a maioridade somente é possível em caso 

de real necessidade do filho, tais como debilidades, incapacidade ou 

estudo. No entanto, cabe a este comprovar a imprescindibilidade dos 

alimentos, diante da presunção de desnecessidade gerada pela 

maioridade civil. No caso dos autos, restou claro a desnecessidade dos 

alimentos prestados, uma vez que a requerida completou a maioridade em 

2014, conforme certidão de nascimento ID. 9954522, não mais estuda, 

bem como já constituiu família. Por conseguinte, nota-se que o requerente 

não possui condições de arcar com os custos alimentícios, pois conforme 

documento juntado ao ID. 9954436, o mesmo percebe renda mensal de R$ 

1.069,82 (um mil e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), 

prestando a título de alimentos o valor de R$ 702, 75 (setecentos e dois 

reais e setenta e cinco centavos), o que claramente ataca o trinômio 

possibilidade do alimentante, necessidade do alimentado e 

proporcionalidade. Desse modo, comprovada a maioridade da requerida 

JULGO PROCEDENTE a ação de exoneração de alimentos, proposta por 

Nezio Cruz Ramiro, em face de Beatriz De Oliveira Ramiro, o que faço para 

exonerar o autor de sua obrigação alimentar, e JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Pelo exposto, torno definitiva a liminar 
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concedida no ID. 19981366, assim, OFICIE-SE a Prefeitura Municipal De 

Colíder-MT, a fim de cessar, de forma definitiva, o desconto em folha de 

pagamento do autor referente aos valores destinados à pensão 

alimentícia. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, sendo que estes últimos FIXO no patamar de 

10% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-90.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO POSSIDONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000290-90.2020.8.11.0009. AUTOR: ANTONIO 

POSSIDONIO DE OLIVEIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória, ajuizada por Antonio Possidonio de Oliveira 

em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, antes mesmo de ser recebida 

a inicial, a parte autora manifestou (ID 29035685), pela desistência da 

ação, requerendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. VIII, 

do CPC. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação pela parte 

autora. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por Antonio Possidonio de 

Oliveira, em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do NCPC (Art. 90. Proferida sentença 

com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu), CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas, contudo, SUSPENDO, vez que defiro o benefício da justiça gratuita 

pleiteado na exordial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-56.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROSA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000592-56.2019.8.11.0009. AUTOR(A): EDUARDO 

ROSA BERNARDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária movida por Eduardo Rosa 

Bernardes, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

requerente manifestou (ID 24154595), requerendo a desistência da ação, 

nos moldes do art. 485, inc. VIII, do CPC. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência, conforme dispõe §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC c.c art. 775 

do mesmo codex. No caso dos autos, a lide não foi contestada/impugnada. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por por Eduardo Rosa 

Bernardes, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do NCPC (Art. 90. Proferida sentença 

com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu), CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do 

§3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da 

lei. Sem condenação em honorários advocatícios, dada à inexistência de 

litigiosidade. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. 

Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000337-64.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. E. C. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000337-64.2020.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LOBO MACHADO E CIA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

medida cautelar preparatória de arresto ajuizada por BV FINANCEIRA S.A 

CRÉDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de LOBO 

MACHADO E CIA LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

inicial veio instruída com os documentos necessários. Entre um ato e 

outro, o autor peticionou ao Id. n° 29436146, informando a desistência do 

feito, pugnando por sua extinção, em razão do cumprimento da obrigação 

pelo requerido. É o relatório do necessário. Vieram os autos conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente 

cabível a desistência da ação pelos autores. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO – FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de LOBO MACHADO E CIA LTDA, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do Código de Processo civil, condeno 

o autor ao pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma 

vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94576 Nr: 2425-68.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB:16.045/MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de CONDENAR a ré JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER, já 

qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de 

reclusão pela prática do delito previsto artigo 107 da Lei nº. 10.741/03 c/c 

art. 61, II, e, f, h, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.I)O regime 

inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto 

no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.II)O valor do dia multa será 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que 

deverá ser devidamente corrigido.III)SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação 

pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo, e prestação de serviços à 

comunidade ou a entidades públicas, em local e condições a serem 

impostas pelo Juízo da Execução Penal, em atenção ao disposto no artigo 

44, § 2°, segunda parte, do Código Penal.IV)Consigno, outrossim, que 

havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direito acima 
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aplicada, ensejará a revogação do benefício e o conseguinte cumprimento 

da pena privativa de liberdade pelo acusado (art. 44, §4°, CP).Após o 

trânsito em julgado:a)Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os 

fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, 

ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria 

G e r a l  E l e i t o r a l / M T ; b ) C o m u n i q u e m - s e  o s  ó r g ã o s  d e 

registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente se expedida 

guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de recolhimento 

definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

05 de março de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000090-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000090-54.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

MARIA CARDOSO FILHO REU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. INTIMEM-SE 

as partes do teor da decisão de id. 22510306. No mais, CUMPRA-SE 

conforme decidido pelo E. Tribunal de Justiça. REMETAM-SE os autos 

Juizado Especial da Fazenda Pública, procedendo com as baixas e 

anotações de praxe. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000188-05.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000188-05.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: GASODIESEL PECAS E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EXECUTADO: ALESSANDRO JOSE 

DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e decido. No caso dos autos, a Reclamante 

pleiteia a desistência do processo. Importante ressaltar que a desistência 

da ação pela Autora importará em extinção do feito sem julgamento do 

mérito. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à apreciação e posterior homologação ao MM. Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95. CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no Sistema PJe. Intimem-se Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Colíder, 24 de abril de 2019 Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER MARCELO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo 

manifestar o que for de seu interesse, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FORTE ALUMINIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO ROSA DO PRADO OAB - GO18807-O 

(ADVOGADO(A))

BRENDA SILVA DE PAIVA OAB - GO42449 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRINORTE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Decisão Vistos, etc. Segundo dispõe o 

artigo 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº. 9.099/1995, são admitidas a propor 

perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar nº. 123/2006. Complementando a 

referida disposição legal, o Enunciado nº. 135 do FONAJE assim dispõe: “o 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende de comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda”. Desta feita, compete à parte promovente demonstrar 

cumulativamente a existência do contrato social, CNPJ, o enquadramento 

da pessoa jurídica na condição de microempresa e empresa de pequeno 

porte, consoante a legislação de regência (Lei Complementar nº. 

123/2006) e a sua qualificação tributária na condição de optante pelo 

simples nacional. Nesse viés, a jurisprudência é uníssona no sentido da 

necessidade da referida comprovação, vejamos: CAPACIDADE 

PROCESSUAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA 

PROPOSITURA DE DEMANDAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

EMPRESA AUTORA NÃO OPTANTE PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLES 

NACIONAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 135 DO FONAJE. Como se 

sabe, as empresas de pequeno porte podem propor ação perante aos 

Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 74 da Lei Complementar nº 

123/2006. O acesso das pessoas jurídicas aos Juizados Especiais Cíveis, 

entretanto, requer comprovação prévia de ser optante do regime tributário 

Simples Nacional. Nesse sentido é o Enunciado n. 135 do FONAJE: O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). Não tendo a autora logrado 

comprovar a sua qualificação tributária atualizada (o documento de fl. 27 é 

do ano de 2012), a manutenção da sentença de extinção do processo é 

de rigor. (...) (TJ-RS – Recurso Cível: 71007575863 RS, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/05/2018) (Grifei) EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP. ENUNCIADO 135 

DO FONAJE. PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES 

NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1. 

Microempresas e empresas de pequeno porte podem postular no âmbito 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contudo o acesso dessas 

pessoas jurídicas pressupõe comprovação de sua qualificação tributária, 

nos termos do Enunciado 135 do FONAJE. 2. No caso dos autos, em 

consulta ao site da Receita Federal (www8.receita.fazenda.gov.br), 

verifico que a parte autora não optou pelo regime tributário diferenciado 
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simplificado, o que afasta sua legitimidade para propor ação no âmbito dos 

juizados especiais. (...) (TJ – RS – Recurso Cível 71007674518 RS, 

Relator: Luciane Marcon Tomazelli, Data de Julgamento: 26/09/2018, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

04/10/2018) (Grifei) RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DO SIMPLES 

NACIONAL. MICROEMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. 

ILEIGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ENUNCIADO 135 DO 

FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O 

acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda. 2. Se o cerne da controvérsia reside pela sua exclusão do 

Simples Nacional, é evidente a ilegitimidade ativa para demandar nos 

Ju izados Espec ia is .  (Turma Recursa l  –TJMT -  N. U 

1002537-10.2016.8.11.0001, RECURSO INOMINADO, Julgado em 

13/12/2018, Publicado no DJE 22/12/2018) (Grifei) Assim, CONCEDO a 

parte o prazo de 05 (cinco) dias para que junte os mencionados 

documentos, sob pena de extinção do feito. Às providências. Cumpra-se. 

Colíder/MT, 23 de setembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001784-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JAKISON JOB FERNEDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRÉIA MARTINS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001784-92.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: JAKISON JOB FERNEDA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Banco Bradesco contra a sentença emanada 

deste Juízo, em que argumenta haver omissão no decisório, pois não 

obstante tenha extinguido o feito pelo cumprimento de sentença e 

autorizado o levantamento da quantia devida pela parte exequente, não 

houve a determinação de restituição dos valores excedentes e 

remanescentes em favor da parte executada. Em manifestação, a parte 

exequente concordou com o pedido de restituição dos valores excedentes 

e remanescentes em favor da parte executada. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Na forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, são cabíveis os 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Como de conhecimento, a dicção 

do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Perlustrando os autos denoto que 

o embargante tem razão, eis que, por um lapso deste Magistrado, na 

sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença não há menção 

quanto à restituição dos valores excedentes e remanescentes em favor 

da parte executada, depositados a título de garantia. Nesta senda, é de 

rigor o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão 

apontada. Dessa forma, passa a constar na parte dispositiva da sentença 

vergastada: “PROCEDA a Secretaria Judiciária com providências 

necessárias para o levantamento da quantia excedente e remanescente, 

depositada e vinculada aos autos, em favor da parte executada.” Ante o 

exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante nos presentes 

embargos declaratórios, para sanar a omissão da sentença prolatada, nos 

termos do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, 

§1º, inciso I, do CPC. PERMANECEM intactos os demais termos da 

sentença proferida no presente feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE no que couber a sentença anterior, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001180-63.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CARNELOS BIRTCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT17820/O 

(ADVOGADO(A))

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizado pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para intimar a 

parte requerida, através do advogado, por todo o teor da certidão id. 

30083568.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000791-78.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI OAB - MT25927/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO OAB - MT24834/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000530-79.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

GENIVAL MAMEDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA OAB - MT26641/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/05/2020 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000282-21.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001589-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÍCERO VIEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARIA JOSE RODRIGUES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para, querendo 

pugnar o que entender pertinente, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR BAZZAM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT17820/O 

(ADVOGADO(A))

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000702-89.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MOACIR BAZZAM 

EXECUTADO: MARCIO FERREIRA FILHO Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Com a satisfação do 

crédito exequendo, impõe-se a extinção da presente ação em face da 

quitação da dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a 

execução quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925 do mesmo 

diploma legal estatui que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi devidamente 

saldada, conforme comprovante constante nos autos (id. 26081456). 

Assim, em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens 

ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido inserto no termo de audiência retro, em razão 

do que DETERMINO a expedição de alvará, como requerido, para 

levantamento da quantia depositada nos autos. Ao ensejo, JULGO E 

DECLARO extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura 

constritos em excesso no feito. Descabe a condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios de sucumbência, em respeito ao art. 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as devidas baixas na distribuição e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010446-57.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Despacho Vistos, etc. Diante da 

comprovação de pagamento da RPV (ID: 25195836), não havendo mais 

pendências, ARQUIVE-SE. Às providências. Cumpra-se. Colíder/MT, 25 de 

novembro de 2019. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001816-29.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VIANA DE SOUZA MARQUES 05410723155 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado relatório 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. É o caso de indeferimento da 

petição inicial. Explico. A parte autora narra que nos autos nº. 

1000839-37.2019.8.11.0009 neste Juízo fora entabulado e homologado 

acordo entre o requerente e o requerida, sendo avençado que a requerida 

pagaria ao requerente o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

e efetuaria a baixa das restrições nos órgãos de proteção ao crédito 

referente a inscrição indevida do nome do autor. Ainda, segundo o autor, 

a requerida deixou de cumprir a obrigação de efetuar a baixa das 

restrições nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual ajuíza a 

presente ação objetivando a declaração da inexigibilidade de débito e 

indenização por danos morais. Contudo, a via eleita pelo autor para 

socorrê-lo não é mais adequada visto que conforme este mesmo relata o 

presente débito fora objeto de acordo entre as partes devidamente 

homologado pelo Juízo, de modo que eventual descumprimento do 

avençado deverá ser executado nos autos da referida ação, mediante 

cumprimento de sentença, e não através de ação autônoma para discutir 

novamente fatos que, frisa-se, já foram judicializados, bem como objeto de 

acordo. Diante disso, por não vislumbrar a possibilidade de tramitação 

autônoma deste feito, uma vez que os fatos aqui discutidos estão contidos 

em ação já judicializada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, 

consequentemente, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço nos termos do art. 485, I, do CPC; e art. 51 da Lei n. 9.099/95. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Transitando em julgado, certifique-se, após 

arquive-se. Às comunicações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-61.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 8010394-61.2016.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO JOSE 

DE SOUZA POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), sobre a 

manifestação e comprovante de pagamento de ID 27985629, para, 

querendo pugnar o que entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001852-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIANY CAROLINA ALMEIDA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001852-42.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: JULLIANY CAROLINA ALMEIDA 

NUNES EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Pois bem. Com a 

satisfação do crédito exequendo, impõe-se a extinção da presente ação 

em face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, inciso II, do CPC que se 

extingue a execução quando a obrigação for satisfeita. Ainda, o art. 925 

do mesmo diploma legal estatui que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença. É o caso presente. A dívida exequenda foi 

devidamente saldada, conforme comprovante constante nos autos. Assim, 

em face do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva. Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens 

ou valores possivelmente constritos devem ser desbloqueados. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido inserto na petição retro, em razão do que 

DETERMINO a expedição de alvará, como requerido, para levantamento da 

quantia depositada nos autos. Ao ensejo, JULGO E DECLARO extinto o 

processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos em 

excesso no feito. Descabe a condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios de sucumbência, em respeito ao art. 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe. 

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113682 Nr: 2671-59.2018.811.0009

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Finalidade: Intimação da advogada da parte querelante, para comparecer 

à audiência de Instrução e julgamento designada nos autos para 

30/07/2020 às 14h00min.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000501-15.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAULY WAGNER SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000501-15.2020.8.11.0046. 

REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: RAULY WAGNER SILVA VISTOS. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca da distribuição da mesma, caso 

já não tenha o feito. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e 

diligência do Oficial de justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias 

caso não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita. Decorrido o 

prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca de origem 

independente de novo despacho. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, 

cumpra-se, conforme deprecado, servindo a presente de mandado, 

devendo a mesma ser cumprida no prazo assinalado e na sua ausência 

nos moldes do art. 372, C.N.G.C./MT. Após, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à Comarca de origem com nossas homenagens. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 06 de março de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000139-13.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ MAGNANI (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002227-58.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOMOV S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA KAREN DE MIRANDA OAB - MG140571-O (ADVOGADO(A))

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS NASCIMENTO - ME (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002191-16.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SIVONEIS JOSE TEODORO (AUTOR(A))

GILMAR DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

LILIANE APARECIDA ALVES (AUTOR(A))
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LINDOMAR DOS ANJOS (AUTOR(A))

JOSIANE NEVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MANOEL DOS REIS BARBOSA FILHO (AUTOR(A))

VILMONDES PEREIRA (AUTOR(A))

SIRLEI RESENDE TEIXEIRA (AUTOR(A))

MARCELO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GAMA (AUTOR(A))

DAVI CARVALHO DE LIMA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

SAMOEL DE SOUZA (AUTOR(A))

ROSANGELA SOUSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COMODORO (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002116-74.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEMES DE PAULA (REU)

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1002116-74.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

RODRIGO LEMES DE PAULA, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA Vistos 

em substituição. Cumpra-se na integralidade o disposto pela Eminente 

Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Às providências. 

Comodoro-MT, 09 de março de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001851-72.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REDE GONZAGA DE ENSINO SUPERIOR - REGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE GUEDES CAVALLO BAPTISTA OAB - RO6835 (ADVOGADO(A))

HELIO DANIEL DE FAVARE BAPTISTA OAB - SP191212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001340-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS FERNANDO FRAZILIO (REU)

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI (REU)

BEATRIZ CARVALHO DO VALLE (REU)

FELIPE CARRARO DE ARAUJO (REU)

LUCIANA CARVALHO DO VALLE BAETA IPPOLITO (REU)

MARCELO BAETA IPPOLITO (REU)

MARIA LUCIA CARVALHO DO VALLE (REU)

THEOPHILO DUARTE DO VALLE JUNIOR (REU)

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (REU)

PATRICIA BIBIANO DA SILVA (REU)

INCRA (REU)

GLENIO MORETTO (REU)

JACOMO YOSHIO SANGALE (REU)

PAULO DUARTE DO VALLE (REU)

MARIA AUGUSTA FERREIRA DO VALLE (REU)

JOAO FERREIRA DA SILVA (REU)

MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE (REU)

MARA ARENHART SILVA (REU)

ANTENOR DUARTE DO VALLE (REU)

CARMEN PRADELLA MORETTO (REU)

ERTÊMIO MORETTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARMELIN OAB - SP142600 (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO GALINDO MEDINA OAB - SP91124 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que junte aos autos a certidão para fins de usucapião 

rural, nos termos do Provimento n° 09/2017-CGJ e Provimento n° 

06/2018-CGJ, bem como Resolução n°001/INTERMAT/2018 conforme 

solicitado pela PGE/MT. Bem como para que comprove/junte aos autos 

procuração referente ao acordo de LUCIANA CARVALHO DO VALLE 

BAETA IPPOLITO - id 19845226, visto não constar procuração constituindo 

o advogado peticionante no id. 19845226.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001269-72.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Comodoro (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FERREIRA GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001269-72.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMODORO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: JEFERSON 

FERREIRA GOMES Vistos. As partes são legítimas e estão bem 

representadas em juízo. Na contestação não foram suscitadas 

preliminares, e não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, 

razão pela qual dou o feito por saneado. Ressalto que o ônus da prova 

seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC. Especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Caso a parte solicite a 

produção de prova testemunhal, determino que o rol de testemunhas já 

seja apresentado quando do seu requerimento. Com a especificação das 

provas, venham os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-62.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL RINALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA LACERDA (REU)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA 

LACERDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001134-60.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO IANES BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IBRAHIM MIRANDA GORAIEB OAB - SP121646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

GERALDO APARECIDO BERNARDO (REQUERIDO)

SIMONE SANTOS BERNARDO (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92954 Nr: 3390-95.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR SCHILKE, SCHILKE & SCHILKE LTDA - 

ME, SIRLEI SATURNINO SCHILKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SCHILKE & SCHILKE LTDA - ME, CNPJ: 

06224569000117. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de SCHILKE & SCHILKE LTDA - ME, EDEMAR SCHILKEE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 6180/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$38.885,84 - Valor Atualizado: R$38.885,84 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista as tentativas 

frustradas de localização dos executados, cite-se os por edital para que, 

nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, 

pague a dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a 

penhora, a fim de garantir a execução, atentando-se para as regras 

contidas nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil.2 - Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.3 - Caso a parte executada não se manifeste, desde já nomeio 

como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.4 - 

Conste no edital que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada aos autos da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei 

de Execução Fiscal.5 - Não sendo pago o débito, nem garantido a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora ou arresto de 

bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, procedendo, desde 

logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação constar do auto de 

penhora. (artigo 13/LEF).6 - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese de pronto pagamento, 

tais honorários são reduzidos em 50%. 7 - Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 10 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96674 Nr: 5108-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA G. BAIOTTO - AVIAMENTO, MARIA 

GENIR BAIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA G. BAIOTTO - AVIAMENTO, CNPJ: 

05551901000195 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA GENIR 

BAIOTTO , Cpf: 48907448000. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de MARIA G. BAIOTTO - 

AVIAMENTO e MARIA GENIR BAIOTTO , na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS 

- GIEF, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10357/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2015

 - Valor Total: R$15.290,49 - Valor Atualizado: R$15.290,49 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista as tentativas 

frustradas de localização das executadas, cite-se as por edital para que, 

nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, 

pague a dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a 

penhora, a fim de garantir a execução, atentando-se para as regras 

contidas nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil.2 - Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da primeira 

publicação.3 - Caso a parte executada não se manifeste, desde já nomeio 

como curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.4 - 

Conste no edital que o prazo para oferecimento de embargos é de 30 

(trinta) dias, e será contado do depósito, da juntada aos autos da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei 

de Execução Fiscal.5 - Não sendo pago o débito, nem garantido a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá à penhora ou arresto de 
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bens, tantos quantos bastem para garantir a dívida, procedendo, desde 

logo, a avaliação, devendo o valor da avaliação constar do auto de 

penhora. (artigo 13/LEF).6 - Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da execução. Na hipótese de pronto pagamento, 

tais honorários são reduzidos em 50%. 7 - Desde já nomeio a DPE para 

atuar como durador dativo no presente feito, devendo os autos serem 

remetidos ao Defensor Público Geral, nos termos da decisão proferida 

pelo Corregedor-Geral da Justiça. 8 - Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 10 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115597 Nr: 134-76.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO STRANIERI, Cpf: 25190267822, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/01/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. em 

face de FABIO STRANIERI, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS _ GIPM, 

FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 217316/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/06/2017

 - Valor Total: R$85.089,55 - Valor Atualizado: R$85.089,55 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1 – Tendo em vista as tentativas 

frustradas de localização do executado, cite-se o por edital para que, nos 

termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) dias, pague a 

dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a penhora, a fim de 

garantir a execução, atentando-se para as regras contidas nos artigos 

231 e 232 do Código de Processo Civil.2 - Fixo o prazo de 30 (trinta) dias 

para o edital, correndo da data da primeira publicação.3 - Caso a parte 

executada não se manifeste, desde já nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.4 - Conste no edital que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado 

do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal.5 - 

Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF).6 - Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Na hipótese de pronto pagamento, tais honorários são 

reduzidos em 50%. 7 - Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 10 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121760 Nr: 2826-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BISS BERGAMIN, JAILSON BIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON BISS BERGAMIN, Cpf: 

03569354261, Rg: 1378877, Filiação: Bernadete Biss Bergamin e Dalmir 

Ardisson Bergamin, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido JAILSON BIZZI, Cpf: 56990855215, Rg: 537375, Filiação: Nilza dos 

Santos Bizzi e Zeferino Bizzi, data de nascimento: 13/12/1974, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de açao penal movida pelo Ministério Público, 

na qual se imputa aos denunciados Jailson Bizzi e Anderson Biss 

Bergamin a suposta prática dos delitos previstos no artigo 46, parágrafo 

único, da Lei Federal n° 9.605/98.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso os réus não 

compareçam nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 15 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77046 Nr: 1992-50.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI JUNIOR LEBARCH MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECI JUNIOR LEBARCH MACHADO, 

Cpf: 03075875252, Rg: 1313143, Filiação: Valdeci Lebarch, Telefone (69) 

9967-5029. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público, 

na qual se imputa o denunciado Valdeci Junior Lebarch Machado a 

suposta prática dos delitos do artigo 46, parágrafo único, da Lei Federal n° 

9.605/1998.
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Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso o réu não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 15 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68094 Nr: 1543-29.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISLENE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MISLENE FERREIRA, Rg: 2001374-4, 

Filiação: José Urbano Ferreira e Maria Zilda Moura Ferreira, data de 

nascimento: 14/04/1990, natural de Cáceres-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 3622-0460. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público, 

na qual se imputa a denunciada Mislene Ferreira a suposta prática dos 

delitos previstos no artigo 150, § 1°, e no artigo 155, § 4°, incisos II e IV do 

Código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro a citação por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do artigo 361, do Código de Processo Penal. Caso a ré não 

compareça nos autos, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal, desde já, declaro suspenso o curso do presente feito, bem como de 

seu prazo prescricional, conforme requerimento do Ministério Público.Seja 

dada baixa do relatório estatístico mensal, sem baixa na 

distribuição.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 15 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112651 Nr: 6419-22.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMUEL ROSA DA SILVA, Cpf: 

54318319172, Rg: 09806350, Filiação: Clemencia Rosa da Silva e 

Aparecido Gomes da Silva, data de nascimento: 22/09/1963, brasileiro(a), 

natural de Assis Chateubriand-MT, casado(a), autonomo, Telefone 65 9 

9913 1605. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu 

SAMUEL ROSA DA SILVA pela prática do delito descrito nos artigos 46, 

parágrafo único, 51, ambos da Lei 9.605/98, e artigo 304 do Código Penal, 

em concurso material.Na forma do artigo 59 do Código Penal, passo a 

dosimetria da pena.•Do delito tipificado no artigo 46, parágrafo único da Lei 

nº 9.605/98 – transportar madeira sem licença outorgada pela autoridade 

competente - à culpabilidade verifica-se normal a reprovabilidade da 

conduta. Quanto aos antecedentes não se verifica nenhum registro nos 

autos, pelo que, é tida como medida favorável com relação ao réu. Quanto 

à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o réu pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente. Quanto aos motivos da prática 

do delito, o réu não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às 

circunstâncias elas foram as normais do tipo. Quanto às consequências 

do crime foram as normais. Quanto ao comportamento da vítima, este não 

deve ser considerado reprovável.Nesse quadro, a inexistência de 

circunstâncias desfavoráveis enseja a pena-base no mínimo, qual seja 06 

(seis) meses de detenção e multa.Por conseguinte, FIXO a pena-base em 

06 (seis) meses de detenção e multa. Na segunda fase, ausentes 

circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da confissão 

espontânea do réu, mas deixo de aplica-la por ter fixado a pena-base no 

mínimo legal (inteligência do c. STJ, Súmula 231).Assim, torno a pena-base 

em provisória em 06 (seis) meses de detenção e multa.Na terceira fase, 

por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, soma-se a 

reprimenda em 06 (seis) meses de detenção e multa.•Do delito tipificado no 

artigo 51 da Lei nº 9.605/98 – utilização de motosserra em florestas e 

demais vegetações sem licença da autoridade competente – pelos 

mesmos fundamentos anteriormente demonstrados, FIXO a pena definitiva 

em 03 (três) meses de detenção e multa.•Do delito tipificado no artigo 304, 

do Código Penal – falsificação de documento público – reitero a análise 

utilizada nas dosimetrias anteriores e DETERMINO a reprimenda definitiva 

em 02 (dois) anos de reclusão e multa.Nesse quadro, por tratar-se de 

concurso material, FIXO a pena definitiva do réu SAMUEL ROSA DA SILVA 

em 02 (dois) anos de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e multa, 

devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no 

artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.Ressalta-se que nos termos do 

artigo 69, do Código Penal, as penas possuem natureza diversa (reclusão 

e detenção) respectivamente, devendo ser executada primeiro a de 

reclusão e posteriormente a de detenção.Quanto à substituição da pena 

corpórea por restritiva de direito, verifica-se que os requisitos do artigo 

44, do Código Penal foram preenchidos, vez que a pena aplicada foi 

inferior a 04 (quatro) anos, os delitos não foram cometidos com violência 

ou grave ameaça e o réu SAMUEL ROSA DA SILVA não possui maus 

antecedentes (www.tjmt.jus.br).Portanto, IMPÕE-SE a substituição da 

sanção corporal por restritiva de direito, a critério do juiz da Execução 

Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), “ex lege”.Adota-se julgado deste e. 

Tribunal:“Preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP e considerando-se 

as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu quando da fixação da pena 

privativa de liberdade, deve esta ser substituída por restritiva de direitos.” 

(Ap nº 2121/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara 

Criminal - 15.3.2016)A respeito da restituição do veículo apreendido – 

Caminhão Basculante, marca GM/ CHEVROLET D6803, ano fabricação/ano 

modelo 1976/1976, placas JYU5253, chassi nº D683FBRO1445J, Código 

RENAVAM 00125783930 – nota-se que este não mais interessa ao 

processo (Código de Processo Penal, artigo 118).Ademais, o órgão 

ministerial manifestou-se favoravelmente a restituição conforme os 

Termos de Audiência de Instrução (fls. 116/117).Nesse sentido, adoto 

aresto do e. TJMG:“BEM QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO. - É 

possível a devolução de bens quando não interessarem ao processo e 

não existir dúvida quanto ao direito do reclamante. Inteligência dos artigos 

118 e 120 do Código de Processo Penal.” (APR 10701120248342001, 

Relator: Renato Martins Jacob - 2ª Câmara Criminal 11/03/2013)Logo, 

DEFIRO o pleito.Sobre a restituição da fiança, o Código de Processo Penal 

estipula que a fiança servirá para pagamento das custas, da indenização 

do dano, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado 

(artigo 336 do Código de Processo Penal).Verifica-se que fora arbitrada 

fiança ao réu SAMUEL ROSA DA SILVA, tendo recolhido o valor fixado, 

conforme ordem de soltura e comprovante de pagamento (fls. 

76/78).Assim, constata-se que estão preenchidos os requisitos para a 

restituição da fiança, conforme os artigos 337 e 347 do Código de 
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Processo Penal. Logo, DEFIRO o pedido de restituição devendo ser 

procedido o respectivo levantamento da fiança.Deixo de condenar o réu 

SAMUEL ROSA DA SILVA ao pagamento de custas processuais, por ser 

este pobre na forma da lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) LANCE o nome do 

réu SAMUEL ROSA DA SILVA no rol dos culpados;b) EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva do condenado. c) Em cumprimento ao disposto no 

artigo 72, §2º, do Código Eleitoral, OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral 

deste Estado, comunicando-o sobre esta decisão;d) OFICIE-SE ao órgão 

estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 05 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104470 Nr: 2842-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronildes Alves da Costa, Elienir Alves 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HERONILDES ALVES DA COSTA, Cpf: 

40649245172, natural de Santa Rita do Trivelato-MT, solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ELIENIR ALVES BARBOSA, Cpf: 

45946205153, natural de Campos de Julio-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de Execução por Título 

Extrajudicial, em face de Heronildes Alves da Costa e Elienir Alves 

Barbosa, movida pela Cooperativa de crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso Sicredi Sudoeste/MT, em que a 

autora é titular do crédito representado pela Cédula de Créito Bancário n° 

B0930151-7, emitida em 06/04/2016, pelo executado e avalizada pela 

segunda executada, no valor de R$ 42.436,02.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido da parte autora. Cite-se as 

executadas por edital, para que responda à presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser,conforme requerido, atentando-se para as 

regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, com fulcro no artigo 72, II do CPC, nomeio a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso como curadora especial, para atuar em defesa 

da parte ré.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 11 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74852 Nr: 1094-37.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDEO GALINDO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELPIDEO GALINDO DE BARROS, Cpf: 

19093632272, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação Cívil Pública, movida pelo 

Ministério Público, em face de Elpídeo Galindo de Barros, pela suposta 

infração tipificada nos artigos 70, da Lei n.9.605/1998, 51 da lei n. 

6514/2008 e artigo 39 do decreto n. 3179/1999.

Despacho/Decisão: Vistos. Tendo em vista que decorreu in albis o prazo 

para a parte requerida manifestar-se acerca da liquidação da sentença 

proposta pelo órgão ministerial, conforme fls.298, ACOLHO o petitório do 

parquet.Assim, DECRETO a revelia de ELPIDEO GALINDO DE BARROS nos 

moldes do artigo 511 c/c artigo 344, ambos do Novo Código de Processo 

Civil.Outrossim, HOMOLOGO a liquidação de sentença das fls. 

146/207.INTIME-SE o liquidado, por meio de seu Patrono, via DJE, ou edital, 

a quitar o débito, no prazo de 15 dias, consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em 

cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 475-J 

do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 475-J do Código 

de Processo Civil.Garantido o Juízo, INTIME-SE a parte liquidada, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se o quiser, oferecer impugnação, a qual 

deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 475-L do Código de 

Processo Civil.Não havendo penhora ou não localizada a parte liquidada, 

INTIME-SE o órgão ministerial para que adote as providências cabíveis.Não 

oferecida impugnação, manifeste-se o parquet, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 

DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes. EXPEÇA-SE o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Shirley Regina Ribeiro, 

digitei.

Comodoro, 07 de março de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75513 Nr: 1386-22.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMPDEDMG, JWDS, GBDS, RLDJWDS-M, 

VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, MARINEUSA DE OLIVEIRA - OAB:23.952/O-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE WEMERSON DA SILVA, Filiação: 

Vandete Amara da Silva e Genildo Bezerra da Silva, data de nascimento: 

24/02/1999, brasileiro(a), natural de São Luis do Quitute-AL, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
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prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido da parte autora. Cite-se o 

requerido José Wemerson da Silvapor edital, para que responda à 

presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser,conforme 

requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 256 do 

Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, com fulcro no 

artigo 72, II do CPC, nomeio como Defensora Dativa a Dra. Eliana da Costa, 

para atuar em defesa da parte ré, uma vez que não contamos com a 

defensoria pública desde 29/09/17.Em razão da nomeação do defensor 

dativo, arbitro o valor de 2 URH a títulos de honorários, valor esse que 

será pago, pela Defensoria Publica do Estado, afinal tal órgão possui 

orçamento próprio.Ademais, expeça-se mandado de citação para os avós 

paternos da menor no endereço constante às fls. 125.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de guarda, em que Erenida 

Leodino da Silva é movida em face de JOSE WEMERSON DA SILVA, na 

qual a autora solicita a concessão da antecipação de tutela, para 

conceder provisorimente a guarda da menor E.K.S em favor da 

requerente, uma vez que dispõe de melhores meios psicológicos e 

econômicos para manter a integridade e o desenvolvimento saudável da 

menor.

Comodoro, 08 de março de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88153 Nr: 1567-86.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILHO BUSS, GILCIMAR BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCIMAR BUSS - 

OAB:6324/RO, PAULA CRISTIANE PICCOLO - OAB:3243

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILCIMAR BUSS, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação Cívil Pública por ato de 

improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens, 

movida pelo pelo Ministério Público, em face de Gilcimar Buss em que o 

requerido era à época dos fatos Prefeito do Município de Rondolândia/MT.

Despacho/Decisão: Vistos em substituição.Defiro o pedido retro.Tendo em 

vista que o requerido Gilcimar Buss encontra-se em local incerto e não 

sabido, conforme certificado, expeça-se edital de citação, com prazo de 

30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais indicados 

no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.Escoado o prazo do edital sem manifestação, 

autos conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 08 de março de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136518 Nr: 2471-04.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA PINTO CARDOSO, Cpf: 

01022802151, Rg: 16139968, solteiro(a), Telefone 6598111449 e 

atualmente em local incerto e não sabido GEDIS DIAS DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 09 de março de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 133234 Nr: 930-33.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE NOVA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLES HERMISDORFF RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

06265667114, Rg: 2001480-5, Filiação: Maria Aparecida Vieira e 

Ordenilson Leando de Oliveira, data de nascimento: 14/01/2003, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA acima qualificada acerca do despacho 

abaixo transcrito, para que manifeste ou não na manutenção das medidas 

protetiva deferidas.

Despacho/Decisão: Vistos em substituição.Intime-se a ofendida, por edital, 

para que informe seu interesse no prosseguimento das medidas protetivas 

deferidas nos autos.Consigno que a ausência de manifestação implicará 

em desistência tácita.Expeça-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 09 de março de 2020

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118103 Nr: 1215-60.2018.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO MENDES DE OLIVEIRA, Cpf: 

00876571127, Rg: 15793303, Filiação: João Nedir Mendes de Oliveira, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação Revisinonal de Alimentos, em 

que I.M.O representado por sua genitora Sinara Mazutti, move em face de 

MARCIO MENDES DE OLIVEIRA.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a citação da parte 

requerida resultou infrutífera, DEFIRO o pleito da parte requerente e 

DETERMINO a CITAÇÃO por edital da parte ré. Nomeio como Defensor 

Dativo nos presentes autos o(a) Dr.(Dr.ª) ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI da Silva atuante nesta Comarca, para que realize a defesa do 

requerido. Arbitro ao defensor nomeado o valor de 02 URHs a serem 

pagas pela Defensoria do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tal 

órgão possuiu orçamento próprio. Intime-se pessoalmente o advogado 

nomeado nos autos. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 13 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100889 Nr: 1324-11.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOÍSES ALVES COSTA. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 908,23 (Novecentos e oito reais e 

vinte e tres centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do pronunciamento judicial, 

bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, nos 

moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho parcialamente o pedido do MPE, 

cite-se o executado por edital, para em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o 

que somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como o protesto do pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 517 do 

Código de Processo Civil, inteligência do art. 528, §1º, CPC, conforme 

requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 256 do 

Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital.Transcorrido in albis o prazo da resposta, com fulcro no artigo 72, II 

do CPC, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como 

curadora especial, para atuar em defesa da parte ré.Indefiro, neste 

momento, a decretação da prisão civil do executado, por causar prejuízo 

ao réu, cerceando-lhe a defesa, conforme Arts. 9º II e 302 do 

CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

 - Poupança - 017.497.952-74 - Maria José Macedo - 15617-2 - 3439-13 - 

Caixa Econômica Federal

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de alimentos movido pela menor 

A.E.M.A, representada por sua genitora Maria José Macedo referente o 

débito aos meses de Dezembro/2016, à Fevereiro/2017 as quais perfazem 

até o momento o importe de R$ 908,23 ( novecentos e oito reais e vinte e 

três centavos) bem como as prestações vincendas no decorrer do feito, 

devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento, sob pena de 

prisão.

Comodoro, 08 de março de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29867 Nr: 877-04.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. NICHELE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, AGRO AMAZÔNIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - KPM EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, ESPÓLIO DE LÚCIA MARIA BERTI ZONTA, 

SEMENTES MAGGI LTDA, PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGRO-PECUÁRIA 

LTDA, DU PONT DO BRASIL S/A, ANTÔNIO FÁBIO ZONTA, BASF S/A, 

LÚCIA FABIANA ZONTA, FABIO ANTONIO FARIA, COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA., RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA 

- ME, TERRA ORGANIC LTDA, PAULO CESAR FAVARO MOTTA, BUNGE 

FERTILIZANTES S/A, Futuro Comercio e Representação de Produtos 

Agropecuarios Ltda, AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:OAB/MT 19.741, SÔNIA 

REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 Vistos em substituição.

Defiro conforme requerido, pelo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Após o decurso do prazo supracitado, intime-se o exequente, 

pessoalmente, nos termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

com espeque no art. 485, III, CPC.

Ademais, defiro o pedido de fls. 1293/1294.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 2489-40.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE, J. B. NICHELE - 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, ESPÓLIO DE LÚCIA 

MARIA BERTI ZONTA, ANTÔNIO FÁBIO ZONTA, LÚCIA FABIANA ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABMAEL MANOEL DE LIMA - 

OAB:48633, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, SÔNIA 

REGINA FACINCANI DE LIMA - OAB:230964/ SP

 Vistos em substituição.

Defiro conforme requerido às fls. 986/987.

Ademais, cumpra-se conforme determinado às fls. 948/949.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104969 Nr: 3079-70.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FLAVIA NICACIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO GOMES MADUREIRA 

- OAB:OAB/SP 188483, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP 221386, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:OAB/MT 18.017-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 146569 Nr: 742-06.2020.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEC - CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SAMUEL PEREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 742-06.2020.811.0046

Código: 146569

Requerente: CEC – CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO LTDA

Requerido: BANCO DO BRASIL S/A

Requerido: SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA

Vistos em substituição.

Atento aos autos, DETERMINO que o requerente emende a inicial, para o 

fim de no prazo de 15 (quinze) dias:

I - Retifique o valor da causa, considerando em causa desse jaez o valor 

da causa deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido com a 

demanda principal, qual seja, o valor da avaliação do bem imóvel objeto da 

lide.

II – Proceda com o recolhimento das custas processuais remanescentes.

III – Certifique nos autos se houve o devido recolhimento.

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo 

acima estabelecido acarretará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129010 Nr: 5813-57.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS, FLORÊNCIA 

FUCHS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ADRIANO MAROSTICA, OSMAR 

SARAN, Maria Aparecida da Silva Saran, GILDO ELIAS MARIAN, 

DORIVALDO CARDOSO, AMILTON ARISTEU DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LADISLAU BATISTA - 

OAB:27727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para se manifestar nos 

autos acerca da carta precatória de ref: 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39422 Nr: 437-03.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO DO BRASIL S/A, PRUDÊNCIO, MENDES E 

MALUF ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 

- OAB:19.054-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - 

OAB:MT-16.670, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher, NO PRAZO 

IMPRORROGÁVEL DE 05 DIAS, o valor correspondente à diligência a fim 

de que seja cumprido o mandado, devendo o depósito ser efetuado de 

acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101689 Nr: 1727-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVESTRE MARQUES, MANOEL 

SILVESTRE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para se manifestar nos 

autos requerendo o que enteder de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112582 Nr: 6386-32.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

DIANDRIA FANTUCI PEREIRA - OAB:5918/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23661 Nr: 1111-54.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Justiça Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo procedo a intimação da parte autora para 

requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002060-41.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL LUIZ MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-20.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA ALVES DA COSTA JOBINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001006-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Tendo em vista o teor do documento juntado nos autos pela médica perita, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001533-89.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Tendo em vista a juntada de laudo pericial nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para no prazo 

legal, requerer o que entender de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61322 Nr: 3128-87.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Código nº 61322

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Izabel Wingenbach 

da Silva e Outros em face do Banco do Brasil S/A.

Decido.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação do executado, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 

513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa e honorários advocatícios de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

VI - Intime-se a parte vencida para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais em que fora condenado, caso tenha ocorrido.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de agosto de 2019.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14213 Nr: 2065-08.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS NERES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e, em 

consequência: 1) HOMOLOGO a importância de R$ 340.155,08 (trezentos 

e quarenta mil cento e cinquenta e cinco reais e oito centavos) relativo às 

verbas pretéritas e R$ 6.263,93 (seis mil duzentos e sessenta e três reais 

e noventa e três centavos) referentes aos honorários de sucumbência.2) 

APÓS O DECURSO DO PRAZO para interposição de recurso cabível, 

certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. Após, 

oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida/executada 

para que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 

535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA quanto aos valores excedentes, 

expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para que se proceda ao pagamento por meio de precatório referente às 

verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, §3º, I, 

CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 21 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67525 Nr: 1120-69.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIULA MESQUITA DE FREITAS CORDEIRO, ONIRIA 

FLORES MESQUITA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto:1) Dessa forma, em razão do 

falecimento do autor, DEFIRO a sucessão processual e, para tanto, 

determino à Serventia que promova a alteração do polo ativo. 2) 

DETERMINO a conversão do presente feito em cumprimento de sentença 

com escopo no art. 573 e seguintes do CPC, devendo ser retificado o 

sistema Apolo.3) HOMOLOGO a importância de R$ 35.828,97 (trinta e 

cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos) relativo 

às verbas pretéritas e R$ 3.582,89 (três mil quinhentos e oitenta e dois 
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reais e oitenta e nove centavos) referentes aos honorários de 

sucumbência.4) Após o decurso do prazo para interposição de recurso 

cabível, certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. 

Após, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia 

requerida/executada para que proceda com o pagamento da presente 

obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA quanto aos 

valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por meio de 

precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, 

§3º, I, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 21 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83803 Nr: 295-57.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NICOLAU TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de prova emprestada dos autos de Cód. 30937, cujo 

houve desmembramento em relação ao denunciado Pedro Nicolau Teixeira, 

por estar em local incerto e não sabido, em razão da ausência de 

observância do contraditório quando da produção da prova.

Por fim, no que tange a revisão periódica das prisões preventivas, no 

caso dos autos, entendo que a constrição deve ser mantida, pois não 

houve nenhuma mudança fático/processual que justifique a alteração dos 

fundamentos já apresentados na decisão que decretou a custódia 

cautelar, sendo, ainda, observada a razoável duração do processo.

Intimem-se.

Cumpra-se, na íntegra a decisão retro, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38940 Nr: 3638-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

valor atualizado do débito, tendo em vista que o último cálculo é de 

05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35537 Nr: 231-23.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABV TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAPORÉ AUTO PEÇAS - PUERTA E 

TAKAHASHI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684

 Intimar a parte autora para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, 

sendo que seu silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96307 Nr: 4945-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEIDE BARBOSA RODRIGUES, 

PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Apresentado recurso e razões de apelação, foi certificada a 

tempestividade.

 Desde já ressalto que o controle da admissibilidade da apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, devendo os autos ser remetidos 

após a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação ou o 

decurso do prazo para tanto.

PROCEDA com a citação/intimação do apelado para oferecer 

contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.009 e ss. do CPC. Empós, 

certifique-se a tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010,§2º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Por fim, no que tange a revisão periódica das prisões preventivas, no 

caso dos autos, entendo que as constrições devem ser mantidas, pois 

não houve nenhuma mudança fático/processual que justifique a alteração 

dos fundamentos já apresentados na decisão que decretou as custódias 

cautelares, sendo, ainda, observada a razoável duração do processo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 140553 Nr: 4294-13.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DO NASCIMENTO, KARLOS ALBERTO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA DE JESUS ALVES 

BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade 

provisória.Uma vez apresentada resposta à acusação, não sendo o caso 

de trancamento da ação penal, nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

26/03/2020, às 14h00min.Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério 

Público e as testemunhas arroladas.Havendo necessidade de expedição 

de carta precatória, fixo desde já o prazo de 30 (trinta) dias para sua 

devolução, advirto que a sua expedição não implica na suspensão do 

feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 222, do CPP, devendo 

esta ir devidamente acompanhada no que couber, das peças elencadas 

na C.N.G.C.Comunique-se a Cadeia Pública desta Urbe informando sobre a 

solenidade, bem como indicando que o interrogatório dos denunciado, será 

realizado por videoconferência, nos termos da Resolução nº 105/2010 do 

CNJ.Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142348 Nr: 5154-14.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS, SIDNEY 

SILVA DOS SANTOS, GELSON NEI BOAVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da Certidão do Senhor Oficial de Justiça de ref. 73, 

que aduz da não intimação dos denunciados para conhecimento e 

comparecimento à audiência de instrução designada para esta data, ante 

o fato de suas trasnferências para a Unidade Prisional da Comarca de 

Colorado D'Oeste-RO, REDESIGNO o presente ato para o dia 27 de abril de 
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2020, às 13h30min.

Depreque-se o interrogatório dos denunciados residentes em outras 

comarcas, bem como para que tomem ciência da data acima designada.

Intime-se/requisite-se a presença das testemunhas residentes nesta 

Comarca.

Tendo em vista que não há informação nos autos quanto da citação do 

denunciado Gelson Nei Boava Santos, que, até o momento, não 

apresentou resposta à acusação, DETERMINO o seu desmembramento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107342 Nr: 4190-89.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 107342

Vistos.

Indefiro o pedido de cumprimento de sentença, considerando que o rito 

pela coerção pessoal pressupõe débito atual, sendo que os valores 

executados dizem respeito a período anterior ao ajuizamento da ação, bem 

como não houve comprovação dos gastos efetuados.

Desta feita, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36715 Nr: 1414-29.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZAMO, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, Igor Amadeu Coco Rubin - OAB:MT 8.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de avaliação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38160 Nr: 2858-97.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MENEGOL, MARCOS ROGERIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR CERRADOS SEMENTES LTDA, 

AGROCAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E 

VETERINARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967, BEATRIZ AGNES - OAB:17378, DOUGLAS LOPES LEÃO - 

OAB:13950, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542, WILSON RODRIGUES DE FREITAS - OAB:12873/GO

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38228 Nr: 2926-47.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PERINAZZO, DENISE GIONGO 

GEREMIA PERINAZZO, LUIZ ZIMERMANN BONAPAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

HEITOR VANSAN MUNIZ - OAB:20.939/MT, VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38490 Nr: 3189-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, EDILSON 

PERINAZZO, VIVIENE BARBOSA SILVA, DENISE GIONGO GEREMIA 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Código nº. 38490

Vistos.

Dos pedidos de penhora (fls. 93/95).

Via Bacenjud.

Diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

do devedor, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.

No mais, considerando que a penhora on-line restou infrutífera, passo a 

análise dos demais pedidos.

Via Renajud.

DETERMINO a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique o veículo a ser penhorado, visto que os dados constantes 
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dos seus cadastros são de acesso público, de modo que não se justifica 

a intervenção do Poder Judiciário em diligência que compete à parte.

Ainda, consigno que o exequente deve informar o valor atualizado do 

veículo objeto do pleito de penhora, bem como se este é compatível com o 

valor de seu crédito, devendo depositar em juízo eventual excesso de 

penhora.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Às providências.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38944 Nr: 3642-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON GREGORIO DE ALMEIDA, COM VAREJ 

DE PROD. ALIMENTICIOS BELA VISTA LTDA, MARLENE DE LOURA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 38944

Vistos.

Considerando que o requerido foi citado por edital, não apresentando 

resposta, bem como ausente Defensor Público na Comarca, nomeio a 

douta advogada Dra. Vania de Jesus Alves Barbosa, OAB/MT nº 19.380, 

como curadora especial, até a designação de novo defensor, sendo que 

ao final dos trabalhos serão fixados honorários a seu favor a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 22 da Lei nº 

8.906/94.

Intime-se o advogado da presente nomeação, bem como para que 

apresente a competente defesa, no prazo legal.

Intime-se o exequente para indicar expressamente o valor do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de penhora 

on-line.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39218 Nr: 233-56.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BEDUSQUE, LAURINDO 

BEDUSQUE, PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE CASTRO 

MOTTA, DANIELA TEIXEIRA DE SOUZA BEDUSQUE, TERESINHA DE 

PAULA YERA BEDUSQUE, LUIS WANDERLEY BEDUSQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:OAB/RO 6253, 

ROBERTO VENESIA - OAB:OAB/RO 4716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 Código nº 39218

Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Sr. Perito, fls. 319/320, diante de sua 

impossibilidade de realização da perícia que lhe foi confiada, dado seu 

estado de saúde atual, REVOGO sua nomeação (fl. 293), sem qualquer 

ônus.

 Ademais, tendo em vista que o perito indicado pelo anterior expert já 

trabalhava consigo, Sr. Alessandro Cardoso de Oliveira – CONFEA-CREA 

1215792930, possuindo experiência técnica judicial, NOMEIO-O para a 

realização da perícia agrônoma já determinada às fls. 293, mantendo os 

valores dos honorários periciais declinados e já depositados, fl. 318.

Intimem-se as partes para no prazo de 15 dias manifestarem-se quanto 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, nos termos do art. 465, §1º, 

CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e proceda-se o 

levantamento de 50% do valor dos honorários arbitrados em favor do 

perito para início de seus trabalhos.

O perito será intimado para apresentar o laudo no prazo de 90 (noventa) 

dias, devendo assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias. (art. 466, §2º, CPC).

Com a juntada do laudo, às partes para impugnação, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68307 Nr: 1720-90.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMIR GONÇALVES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 68307

Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de CLEIDEMIR 

GONÇALVES DO PRADO, ao argumento de que nada é devido, 

considerando que o autor recebeu valores maiores que o salário mínimo 

na via administrativa entre o período de 01/11/2016 a 21/07/2017.

O impugnado manifestou-se à fl. 116, apresentando novos cálculos.

Decido.

 A impugnação não procede, tendo em vista que desprovida de qualquer 

comprovação por cálculos, tornando as alegações infundadas e 

genéricas.

 Diante do exposto, com fulcro no art. 525, §5º do CPC, REJEITO a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Ademais, considerando os termos da sentença proferida, razão assiste o 

impugnado quanto ao direito ao percebimento dos valores não pagos pela 

autarquia ré, consoante relação de créditos apresentada pela mesma, fl. 

115, referente aos meses de novembro de 2016 a fevereiro de 2017.

Contudo, os cálculos apresentados pelo autor não observaram os 

parâmetros de atualização fixados em sentença.

Desta feita, determino a remessa do feito à Contadoria do juízo para que 

proceda com a atualização dos valores devidos, referente aos meses de 

novembro de 2016 a fevereiro de 2017, conforme tabela de fl. 115, 

observando os parâmetros de atualização fixados em sentença.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66369 Nr: 109-05.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIRIA FLORES MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 
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SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Oniria Flores 

Mesquita em face de Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, todos 

devidamente qualificados.

 Manifestação da exequente à fl. 154, pugnando pela expedição de alvará.

 Certidão de fl. 160, informando que decorreu o prazo ‘‘in albis’’ para a 

parte requerente se manifestar nos autos, nos termos da intimação de fls. 

158.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

 CONDENO a executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38515 Nr: 3214-92.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BELEM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORLANDO DE ANDRADE 

KELM - OAB:67226/RS, EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - 

OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Aparecida Belém 

Vieira em face de Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, todos 

devidamente qualificados.

 Manifestação da exequente à fl. 114, pugnando pela expedição de alvará.

 Certidão de fl. 117, informando que decorreu o prazo ‘‘in albis’’ para a 

parte exequente se manifestar nos autos, nos termos da intimação de fls. 

116.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

 CONDENO a executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36825 Nr: 1524-28.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO DE ANDRADE, CLODOALDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDEMAR BROLINI, QUEILA 

CARVALHO BROLINI, JOEL CARVALHO BROLINI, JABER CARVALHO 

BROLINI, JUNIOR CARVALHO BROLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMIR TEIXEIRA - OAB:2282/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PRUDÊNCIO DA SILVA 

- OAB:3720/RO, JOSÉ EUDES ALVES PEREIRA - OAB:2897/RO

 VISTOS.

 Determino o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34899 Nr: 3083-54.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES URBANSKI FERNANDES, ESPÓLIO 

DE JOSÉ DA SILVA SODRE, FÁBIO DA SILVA GOMES, MARIA CRISTINA 

DA SILVA CARDOSO, CARMEM SILVA DA SILVA GOMES, IVONE DA 

SILVA GOMES, ADELLAINE MURYEL URBANISKI SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de pedido para expedição de ofício à Receita Federal, solicitando 

que este preste informações acerca dos CPF’s dos requeridos, Fábio da 

Silva Gomes, Maria Cristina da Silva Cardoso, Carmem Silvia da Silva 

Gomes, Ivone da Silva Gomes e Ellaine Muryel Urbaniski Sodré, todos 

filhos de José da Silva Sodré.

 Sendo assim, defiro o pedido, devendo, este órgão responder ao ofício 

dentro do prazo de 30(trinta) dias.

 Após, intime-se o requerente, por meio de seu patrono, para que se 

manifeste requerendo o que entender de direito, dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 06 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 1114-53.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINART FERREIRA DIAS, CONCEIÇÃO 

APARECIDA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda pires costa - 

OAB:18614 mt, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A/MT, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698 MT, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18032-A, MARIA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS.

Certifique-se a respeito do transcurso do prazo de manifestação das 

partes, consoante certidão de fl. 310.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 06 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15640 Nr: 787-35.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH APARECIDA DE CASTRO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não há nos autos os dados bancários necessários 

para a liberação dos valores, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se, informando os 

seus dados bancários, a fim de que seja liberado os valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23205 Nr: 701-93.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEYDE MARINHO FERRAZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não há nos autos os dados bancários necessários 

para a expedição de alvará de levantamento de valores, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para 

manifestar-se, a fim de juntar os dados faltantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31784 Nr: 34-05.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, EGÍDIO 

ALVES RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:OAB/RO 356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para 

manifestar-se, informando os dados bancários necessários para a 

expedição de alvará de levantamento de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65240 Nr: 3414-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT

 Vistos.

A petição retro já foi objeto de decisão nestes autos, conforme fl. 240.

Cumpra-se as decisões anteriores para prosseguimento do feito, acaso 

não haja decisão do juízo deprecante em contrário.

Escoada a finalidade da missiva, devolva-a com as homenagens deste 

juízo, procedendo as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65240 Nr: 3414-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT

 Tendo em vista o teor da decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá, 

que suspendeu o leilão do imóvel (matrícula 902), IMPULSIONO o presente 

feito com a finalidade de intimar as partes para que tenham ciência da 

decisão, que suspendeu o leilão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64563 Nr: 2729-24.2013.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALMOR GONÇALVES, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Intiamr a parte requerente para que comprove nos autos a distribuição da 

Carta Precatória de fls. 52, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63651 Nr: 1797-36.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O R CARPES SERVIÇOS AGRICOLAS -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT/12.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61297 Nr: 3102-89.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITODE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI LOPES PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de intimação, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96337 Nr: 4954-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INNÔR JÚNIOR PEREIRA BOONE - 

OAB:7801/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Tendo em vista a juntada do laudo pericial nos autos (ref: 51), 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar as partes para, 

no prazo legal, manifestarem-se, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 139797 Nr: 3970-23.2019.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ, HELENA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO GONÇALVES DIAS DA COSTA, 

AUGUSTO BORTOLOTTO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Cód. 139797

Vistos.

Compulsando os autos verifico que o feito em questão 17933 tramita 

perante a Primeira Vara desta comarca. Todavia, ante o reconhecimento 

da incompetência pelo juízo que presidia o feito a época, os autos foram 

encaminhados à Justiça Federal que os devolveu por entender ausente 

interesse da União e de suas autarquias.

Ocorre que os autos em questão ao retornarem para esta comarca ao 

invés de a decisão em questão e os atos posteriores serem juntados nos 

autos respectivos, fora efetuada nova distribuição.

 Por tais razões, especialmente, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da Comarca de 

Comodoro-MT, com nossas efusivas homenagens.

 Remetam-se os autos ao Juízo competente, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40406 Nr: 1419-17.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZIMERMANN BONAPAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Código nº 40406

Vistos.

Considerando que o presente feito trata de cumprimento de sentença pelo 

advogado do BANCO DO BRASIL S/A em face de LUIZ ZIMERMANN 

BONAPAZ, para execução de honorários sucumbenciais, conforme 

sentença e acórdão de fls. 238/240, desamparado está o advogado do 

executado em seu pleito de fls. 251/252, pelo que REVOGO a decisão de 

fl. 271.

Proceda-se, COM URGÊNCIA, a alteração na capa dos autos para 

correção do polo ativo e passivo da demanda.

Diante da realidade processual, é perfeitamente viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

do devedor, mormente em face da ausência de qualquer aceno 

direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de bens em 

garantia da execução.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.

No mais, considerando que não foram encontrados valores a serem 

penhorados na conta corrente e/ou aplicações financeiras em que a parte 

executada figura como titular, determino a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de 

constrição judicial, sob pena de extinção do feito, conforme interpretação 

extensiva do disposto no art. 485, inciso III, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27281 Nr: 1398-80.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOZINHO SIMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28848 Nr: 2903-09.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MARCIANO CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 28848Vistos.DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 

854, do CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do 

Brasil, pelo sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores 

até o montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo extrato encarto em 

anexo a esta decisão.No mais, considerando que não foram encontrados 

valores a serem penhorados na conta corrente e/ou aplicações 

financeiras em que a parte executada figura como titular, passo a análise 

dos demais pedidos de fls. 132/134.INDEFIRO o pedido de pesquisa junto 

ao sistema RENAJUD, pois a parte exequente não informou qual veículo 

deve ser bloqueado, afinal, a mesma possui acesso ao sistema INFOSEG 

e poderia ter juntado nos autos extrato da busca anteriormente efetuada, 

de modo a pedir que o bloqueio fosse realizado sobre determinado veículo, 

evitando-se diligências desnecessárias e contribuindo para a celeridade 

processual.Igualmente INDEFIRO o pedido de pesquisa junto ao sistema 

INFOJUD, vez que o exequente não demonstrou nos autos a inexistência 

de bens imóveis ou veículos em nome da parte executada, devendo a 

busca de Declaração de Imposto de Renda ser a última ratio em demandas 

desse jaez.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 30510 Nr: 1642-72.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, 

ALICIANO BUENO ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30510

Vistos.

DEFIRO a expedição de certidão para fins de averbação cartorária, 

conforme requerido, fl. 162.

DEFIRO o pedido de buscas de endereço junto ao Sistema BacenJud, pelo 

que anexo a esta decisão o resultado.

DETERMINO ainda a busca do endereço da executada pelo sistema de 

resposta imediata SIEL, cujo acesso é liberado a Gestora Judicial, 

incumbindo-lhe a realização da pesquisa.

Pela busca efetuada, proceda-se a tentativa de citação da parte em 

TODOS endereços encontrados, ressalvados aqueles cujas diligências 

anteriores restaram infrutíferas.

Após, manifeste-se o exequente no prazo de 05 dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31781 Nr: 32-35.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SERGIO GOMES DUTRA, A 

MARTINS DE SÁ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:OAB/RO 356-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando que 

não foram encontrados valores a serem penhorados na conta corrente 

e/ou aplicações financeiras em que a parte executada figura como titular, 

determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando 

bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de 

extinção do feito, conforme interpretação extensiva do disposto no art. 

485, inciso III, do CPC.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24573 Nr: 1897-98.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BANOWSKI, NEIVA BANOWSKI, NEI 

PAULO BANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIMEM-SE as partes executadas 

para, querendo, apresentarem embargos no prazo legal.Após, 

transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18507 Nr: 3107-58.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, SIPCAM 

AGRO S/A, BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:55730, EDIR LUCIANO MARTINS NANZANO JUNIOR - 

OAB:8688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097, LUIS 

ARMANDO MAGGIONI - OAB:RS 46.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora com fulcro no art. 854, do 

CPC, e em consequência, expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BACENJUD determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado, que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado.No mais, considerando o 

cumprimento parcial da penhora on-line, INTIME-SE a parte executada 

para, querendo, apresentar embargos no prazo legal.Após, transcorrido o 

prazo, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para 

manifestar-se nos autos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1939 Nr: 518-40.1998.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE FÁTIMA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADELINO JOSÉ ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Considerando a certidão retro, retorne os presentes autos ao arquivo.

Às providências.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22137 Nr: 3183-48.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA PINTO DE OLIVEIRA, MARCOS DA SILVA 

BORGES, JAMES ROGERIO BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Expeça-se RPV somente para os honorários advocatícios.

 Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora, caso já não o tenha sido realizado.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 10 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25916 Nr: 87-54.2008.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JESSICA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES (MENOR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, bem como sua patrona, para que 

promova o andamento do feito, dentro do prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Comodoro-MT, 06 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29744 Nr: 791-33.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RODRIGO RODRIGUES, JULCI BEATRIZ 

SALTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEY ROCHA FINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SILVA BONFIM - 

OAB:1727/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MORESCO - 

OAB:OAB/RO 6606

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Henrique Rodrigo Rodrigues 

em face de Roberley Rocha Finotti, todos devidamente qualificados.

 À fl. 183 foi determinado à parte autora para que no prazo de 15(quinze) 

dias, se manifestasse nos autos.

 À fl. 186 foi certificado que o prazo decorreu ‘‘in albis’’ para a parte autora 

apresentar manifestação.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta à fl. 186, a 

parte autora deixou transcorrer ‘‘in albis’’ o prazo para apresentar 

manifestação nos autos.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.C

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60179 Nr: 1930-15.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - 

OAB:2.305/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, dentro do prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Comodoro-MT, 06 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60812 Nr: 2608-30.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE JESUS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Maria Rosa de Jesus 

Paula em face de Instituto Nacional de Seguro Social-INSS todos 

devidamente qualificados.

 Manifestação da exequente à fl. 113, pugnando pela expedição de alvará.

 Certidão de fl. 124, informando que decorreu o prazo ‘‘in albis’’ para a 

parte exequente se manifestar nos autos, nos termos da intimação de fls. 

122.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, extingue-se a execução quando 

a obrigação for satisfeita.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, na forma 

traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

 CONDENO a executada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da divida.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os presentes autos, 

com a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 111-14.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NUNES DA SILVA, MARIA NALVA BARÃO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS COLLA, ARGENTINO COLLA, 

HELENA GAZZONI COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 VISTOS.

 Determino o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61735 Nr: 3585-22.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA, VALDEON 

SILVA PIEDADE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Lucas Alberto 

Tostes Correa, à fl. 217.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II do CPC, fazendo constar a seguinte alteração na decisão de fl. 

216:

 "Determino a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico 

Lucas Alberto Tostes Correa OAB/MT nº 23071/B, em 01 URH’’.

 No mais, permanece a decisão nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61948 Nr: 3819-04.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA SANTOS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 VISTOS.

 O cumprimento de sentença deve ser pleiteado nos moldes da legislação 

processual cível, portanto, indefiro o pleito de fl. 233.

Não havendo outros requerimentos, arquivem-se o feito, com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62292 Nr: 342-36.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAMENON PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Determino o arquivamento dos autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64013 Nr: 2167-15.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MAXIMIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Diante do exposto, determino que se proceda no âmbito da Diretoria do 

Foro o devido descarte dos objetos constante à fl. 156, sendo que tal fato 

deverá ser posteriormente comunicado nestes autos. Ciência ao MPE. Às 

providências.Comodoro-MT, 09 de março de 2020.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66928 Nr: 615-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS, VDS, RMRM, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SORAIA SEBBEN 

BRAZ COSTA - OAB:18339/MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO

 VISTOS.

Intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para que se 

manifeste a respeito do prosseguimento do feito, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes 

da CNGC/MT.

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 09 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67352 Nr: 987-27.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAHOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o requerente, pessoalmente, bem como seu patrono, para que se 

manifestem nos autos, requerendo o que entenderem de direito, dentro do 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Comodoro-MT, 06 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68331 Nr: 1738-14.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIANO BATISTA DE VARGAS SCHREINER, 

CARLOS ALEXANDRE VALVERDE BRANDAO, RONALDO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Diante do exposto, determino que se proceda no âmbito da Diretoria do 

Foro o devido descarte dos objetos constante à fl. 605, sendo que tal fato 

deverá ser posteriormente comunicado nestes autos. Expeça-se 

executivo de pena, e após arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Ciência ao MPE. Às providências.Comodoro-MT, 09 de 
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março de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68704 Nr: 2057-79.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ABREU DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra o despacho de fl. 105.

Comodoro/MT, 06 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95343 Nr: 4493-40.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem razão a defesa, pelo que INDEFIRO os pedidos formulados, ref. 68. 

Senão, vejamos:

Não há falar em nulidade por ausência de apresentação de resposta à 

acusação, isto porque não há evidente prejuízo à defesa do réu, sendo 

certo que tal peça não é considerada como essencial nos autos, podendo 

o mesmo se resguardar para a defesa meritória quando da apresentação 

das alegações finais. Ademais, a advogada nomeada, ora peticionante, 

compareceu em audiência de instrução, deixando de sustentar tal 

nulidade, incorrendo em preclusão do direito, não podendo valer-se de sua 

própria torpeza.

Outrossim, a revelia do réu fora decretada tendo em vista sua mudança de 

endereço sem comunicação do juízo, conforme se verifica às págs. 60, 

em observância aos termos do art. 367 do CPP, devendo continuar a 

marcha processual sem a presença deste.

Vista à defesa para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

Após, autos conclusos para Sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 147156 Nr: 1031-36.2020.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGO CHAVES BRAUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SGARBI - 

OAB:26731/B

 VISTOS.

Intime-se o patrono do autor do fato, para que junte nos autos a 

procuração ad judicia, dentro do prazo de 05(cinco) dias, conforme o art. 

9, § 3º da lei nº 9099/95.

Após, certifiquem-se voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 06 de março de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95343 Nr: 4493-40.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA DE JESUS ALVES 

BARBOSA - OAB:19380/B -MT

 Vistos. Sem razão a defesa, pelo que INDEFIRO os pedidos formulados, 

ref. 68. Senão, vejamos: Não há falar em nulidade por ausência de 

apresentação de resposta à acusação, isto porque não há evidente 

prejuízo à defesa do réu, sendo certo que tal peça não é considerada 

como essencial nos autos, podendo o mesmo se resguardar para a 

defesa meritória quando da apresentação das alegações finais. Ademais, 

a advogada nomeada, ora peticionante, compareceu em audiência de 

instrução, deixando de sustentar tal nulidade, incorrendo em preclusão do 

direito, não podendo valer-se de sua própria torpeza. Outrossim, a revelia 

do réu fora decretada tendo em vista sua mudança de endereço sem 

comunicação do juízo, conforme se verifica às págs. 60, em observância 

aos termos do art. 367 do CPP, devendo continuar a marcha processual 

sem a presença deste. Vista à defesa para apresentação de memoriais 

finais, no prazo legal. Após, autos conclusos para Sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29762 Nr: 840-74.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO RICARDO GONÇALVES MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMONT - ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕ S/A., BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, PAULO 

ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - OAB:OAB/DF 10671

 Tendo em vista o retorno dos autos, impulsiono o feito para intimar as 

partes para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000609-55.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Examinando 

a petição inicial, denoto que o autor pede a concessão da assistência 

jurídica gratuita. Todavia, percebo a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do 

benefício, devendo a requerente comprovar o preenchimento dos 

pressupostos nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC. Destaco que 

conforme artigo 98 do CPC considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, o citado artigo 98 

e os seguintes do CPC, os quais tratam da assistência judiciária aos 

necessitados, devem ser interpretados tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 
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recursos. Aliás, sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário, aceitando cegamente todo e qualquer 

pedido de assistência. Portanto, intime-se o requerente para completar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando a insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, 

ou anexando comprovantes de pagamento das custas e despesas 

processuais iniciais. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003381-25.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Em que pese 

manifestação da requerida no sentido de não possuir interesse na 

realização de audiência de conciliação (id. 29694044), o CPC exige a 

manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes para que 

haja a dispensa da solenidade (artigo 334, § 4º, inciso I), o que não houve 

no presente caso. Portanto, remetam-se os autos ao CEJUSC para 

realização da audiência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003381-25.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Em que pese 

manifestação da requerida no sentido de não possuir interesse na 

realização de audiência de conciliação (id. 29694044), o CPC exige a 

manifestação expressa de desinteresse de ambas as partes para que 

haja a dispensa da solenidade (artigo 334, § 4º, inciso I), o que não houve 

no presente caso. Portanto, remetam-se os autos ao CEJUSC para 

realização da audiência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000170-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL TOLEDO LUFT (REQUERIDO)

WILMAR LUFT (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 108140 Nr: 285-53.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte executada do pedido de adjudicação do bem penhorado, 

nos termos do art. 876, § 1º, do CPC.

Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem manifestação, determino a 

lavratura do competente auto de adjudicação em favor da parte 

exequente.

 Em seguida, expeça-se carta de adjudicação correspondente à fração de 

1,2692 há (um hectare vinte e seis ares e noventa e dois centiares) do 

imóvel penhorado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 1884-71.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que foi determinada a intimação da exequente para 

que trouxesse aos autos a comprovação das diligências que realizou no 

intuito de localizar bens do executado, todavia, este apenas pugnou pela 

realização de diligências judiciais para localização do endereço do 

executado que já foi citado no processo (fls. 209/210).

Desta forma, cumpra-se conforme o despacho de fl. 154 e remetam-se os 

autos ao arquivo provisório até o decurso do prazo prescricional 

(18/02/2022).

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar em relação a eventual ocorrência da prescrição 

do crédito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 04 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078 Nr: 191-43.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 537 de 995



 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU BERTOLIN, COMERCIAL 

AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE 

VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5909 Nr: 1472-63.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA, 

BALTAZAR CARDOSO DOS SANTOS, Maria de Lourdes Pinto dos Santos, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, LAUDEMIR CARDOSO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Maria Tomadon 

Romagnoli - OAB:9373 - MT, Juliana Falci Mendes - OAB:223.768 - 

SP, Luciana Souto Onório Lazzari - OAB:9381 - MT, Rafaela Posser - 

OAB:9509 - MT, Thiago Castanho Paulo - OAB:297.679 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Falci Mendes - 

OAB:223.768 - SP, WARNER LEITE DE ASSIS - OAB:5.300-AL

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23277 Nr: 2106-78.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46989 Nr: 2080-41.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSÉ BERTOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho 

Filho - OAB:6174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49252 Nr: 980-17.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA TEIXEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Ayres Barros - OAB:2402 

- TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, Keyla 

Márcia Gomes Rosal - OAB:2112 - TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50458 Nr: 2283-66.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECXANDER PEREIRA BICALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAL COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE 

ATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50589 Nr: 2425-70.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57163 Nr: 1453-32.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVIANO HENRIQUE FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, Emerson Alves de Freitas - OAB:27583/0, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente, formulado às fls. 137/139, para 

que seja procedida à consulta sistêmica por meio do sistema INFOJUD, a 

fim de se localizar bens de propriedade do executado.

Tendo em vista a pesquisa extrajudicial realizada pela exequente à fl. 

138-vº, defiro a busca de bens da parte executada: SALVIANO HENRIQUE 

FEITOSA (CPF nº. 453.161.631-68), junto ao sistema INFOJUD.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações dos executados via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados.

Em caso negativo, diga o exequente, no mesmo prazo, em termos de 

prosseguimento.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Jaciara/MT, 03 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 2057-51.2018.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSR, AR, JRR, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, GABRIELLE SOARES DE LIMA - 

OAB:23341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15.671

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 304338 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/05/2020 às 14hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102869 Nr: 7576-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOACYR PINTO DE MAGALHÃES, 

CARLA MARILIA NOGUEIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA PRICILA BICUDO RINALDI 

- OAB:21.481-O/MT, THAIS FORGIARINI SILVA - OAB:24018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agna Cardoso dos Santos - 

OAB:368.511 - SP, Alice Godinho Mendonça - OAB:335.550 - SP, 

Juliana Costa de Oliveira Maia - OAB:291.286 - SP, Lelis & Aquino 

Sociedade de Advogados - OAB:214456 - SP, Ronan Augusto Bravo 

Lelis - OAB:298.953 - SP, Silvia Correa de Aquino - OAB:279.781- SP

 Vistos, etc.

Em observância ao disposto no artigo 352 do CPC, verifico a existência de 

irregularidade sanáveis no feito.

Ocorre que a requerente deixou de indicar, em sua inicial, os confinantes 

do imóvel que pretende usucapir.

Desta forma, determino a correção da irregularidade, com indicação dos 

confinantes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Aportando aos autos, citem-se.

Em relação aos documentos acostados às ref. 91 e 102, remetam-se os 

autos às Fazendas Públicas Estadual e Federal, conforme requerido às 

ref. 26 e 27

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Jaciara/MT, 06 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 2447 Nr: 2-61.1980.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MORAES FERREIRA, ELIANA MARA 

MORAES FERREIRA, CAROLINA FERREIRA, FÁBIO MORAES FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, ANTÔNIO FELCHAR MADUREIRA, ELVIRA 

DE MORAES FERREIRA, FREDERIC FERREIRA MADUREIRA, LUANA MASSI, 

THIAGO MASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Richard de Oliveira - 

OAB:255097, ELIZETE MORALES BEZERRA - OAB:5.234-MT, 

FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, LUIZ GASTÃO G MORATO - OAB:24.985, MARIA 

ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - OAB:5461-B, SERGIO AUGUSTO 

DE SOUZA ASSUMPÇÃO - OAB:85.838, SÉRGIO AUGUSTO S. DE 

ASSUNÇÃO - OAB:SP-85838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta ao contido às fls. 1.594/1.602, em especial o pedido de venda do 

um dos imóveis para pagamento de tributo, intime-se a inventariante para 

acostar a GIA-ITCMD, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de se averiguar o 

valor do imposto a ser pago.

 Ainda, em igual prazo, deverá a inventariante qualificar o autor da 

herança, a fim de que a Fazenda Pública Nacional possa demonstrar 

eventual interesse no desenrolar do procedimento, conforme determinado 

à fl.1.570.

Aportando aos autos a qualificação do autor da herança, intime-se a 

Fazenda Pública Nacional para se manifestar nos autos.

Sem prejuízo, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 28039 Nr: 1582-13.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por Posto Bom Fim Ltda 

em face de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

Após o cálculo atualizado pela Contadoria do Juízo, referente ao montante 

remanescente devido (fl.280/281), a parte executada informou que 

concorda com o cálculo (fl.283).

Cálculo homologado em decisão de fl.285.

Instada a se manifestar, a parte exequente requereu a intimação da parte 

executada para quitar o valor homologado, bem como, indicou os dados 

bancários para transferência do valor (fl.286).

À fl. 288, a parte executada informa o pagamento do débito remanescente, 

por sua vez, a parte exequente devidamente intimada, requereu a 

expedição do Alvará Judicial (fl.291).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da satisfação do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face da satisfação integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará para em favor da exequente para 

que efetue o levantamento do valor depositado em conta judicial, mediante 

transferência para a conta indicada pelo exequente à fl.291.

Custas na forma da sentença prolatada nos autos.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31824 Nr: 3406-07.2009.811.0010

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, GUSTAVO R.GOES NICOLADELLI - 

OAB:MT/17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de desentranhamento dos documentos 

originais, de fls. 12 e 13, que instruíram a inicial, conforme requerido pelo 

exequente à fl. 116.

Desta forma, proceda a secretaria com os atos necessários para a 

substituição dos referidos documentos por cópia, devendo os documentos 

originais serem entregues à parte exequente.

Por fim, retornem os autos ao arquivo, conforme sentença de fl. 108.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33980 Nr: 1537-72.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACSON DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre o 

cálculo judicial retro, requerendo o que entenderem de direito, conforme 

determinação de fls. 227/230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56770 Nr: 1124-20.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WENCESLAU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o retorno da Carta Precatória, impulsiono os 

presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no prazo 

legal, se manifestar acerca da implantação do benefício, impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 2138-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:7045, Guilherme Henrique Pestana - OAB:16.145 - 

MT, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758, Wanderson 

Clayton Pestana - OAB:16.728 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte executada, acerca da penhora realizada no FGTS, conforme 

comprova Ofício de ref. 77, impulsioando o feito e requerendo o que 

entender de direito, o prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30202 Nr: 2559-05.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINAMAR ISMÉRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

ESPÓLIO DE VIRMONDES FERREIRA DA SILVA, ROMANTIELE ELIAS 

COUTINHO FERREIRA DA SILVA, ROMANTIELE ELIAS COUTINHO 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MANOEL DA SILVA, ODENICE MARTIN DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, Paula Adriana Duarte Soares Fiqueira - OAB:8336/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, acerca da data de 12/05/2020, às 09 horas, para início da 

Perícia de realização da exumação e coleta de material genético das 

partes do processo, conforme consta na Petição de fls. 519/520-verso, 

com comparecimento obrigatório da Sra. Reginamar Isméria da Silva e dos 

assistentes técnicos das partes, caso tenham sido indicados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17423 Nr: 2006-94.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA, DIVA RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Avaliação retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83030 Nr: 3716-66.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY RAMOS MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Determino a juntada aos autos da perícia contábil realizada nos autos em 

apenso (código 56792).

Após, manifestem-se as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

sobre a prova produzida.

Decorrido o prazo, tornem conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83030 Nr: 3716-66.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY RAMOS MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 3304-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DOS SANTOS COELHO, SANTOS 

COELHO & BOMFIM DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. A parte exequente requer seja realizada a diligência pelo 

Juízo, informando que não obteve êxito na realização das diligências 

extrajudiciais indicadas.Salientou que um dos sistemas necessita de 

assinatura para efetuar as buscas, e a instituição financeira possui um 

sistema interno de pagamento de despesas, havendo obrigação de 

prestação de contas do serviço solicitado e respectivo pagamento. 

Quanto ao sistema DETRANNET, informou que as tentativas restaram 

inexitosas, mesmo tendo acessado em diversos computadores e 

navegadores, obtendo o seguinte resultado: “A versão de seu navegador 

não é compatível com o DetranNET”. Entendo que as alegações não 

merecem prosperar, visto que o Banco exequente possui plenas 

condições de arcar com os custos de eventuais diligências que lhe 

incumbe para buscar a satisfação de seu crédito, e a existência de 

procedimentos internos para obtenção de recursos a fim de se realizar 

diligências não retira seu ônus de efetuar as buscas que estão à seu 

alcance. No que tange ao DetranNET, ressalto que a incompatibilidade do 

navegador com o sistema não obsta a realização da diligência, devendo 

ele utilizar as especificações do navegador indicadas pelo sistema 

disponibilizado no site DETRAN-MT.Ademais, não se pode impor ao 

Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente quando a 

parte exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para tal mister, 

como é o caso por exemplo do DETRAN-NET, PROCOB, etc.Assim, indefiro 

o pedido de busca de bens via Renajud.Por fim, determino a intimação da 

exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

bens passíveis de penhora em nome dos executados, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias, sob pena de 

suspensão do feito. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 09 de março de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59487 Nr: 3076-34.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANÁ, RADCLIN EMPRESA DO 

GRUPO BERTINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ahyrton Lourenço Neto - 

OAB:43.087 - PR, Daniel Antônio Costa Santos - OAB:49.261 - PR, 

Mauro Cezar Abati - OAB:13.307 - PR, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - OAB:35097

 Vistos e examinados....Após diversas nomeações, o perito nomeado, Dr. 

Henrique Pergo Chilante, efetuou proposta de honorários no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais).Dessa forma, à cada uma das 

partes, caberia o adiantamento do valor de R$ 1.167,00 (mil, cento e 

sessenta e sete reais).Todavia, a Resolução 232/2016-CNJ estabelece 

que os honorários dos peritos a serem pagos pelos serviços de perícia de 

responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça serão fixados no 

valor máximo de R$370,00 (trezentos e setenta reais), em caso de pericia 

médica, podendo o juiz, tratando-se de situações excepcionais e 

considerando as especificidades do caso concreto, arbitrar honorários 

até o limite de cinco vezes o valor máximo previsto (Artigo 2º, § 4º).Assim, 

considerando que o valor proposto a título de honorários periciais excede 

o valor máximo estipulado na Resolução 232/2016-CNJ, reduzo apenas a 

cota parte correspondente à parte autora para R$370,00 (trezentos e 

setenta reais), permanecendo inalterado o valor correspondente aos 

requeridos.Assim, intime-se o perito nomeado para que informe, no prazo 

de 15 dias, se aceita a nomeação nos termos aqui expostos.Caso 

concorde, determino a intimação da litisdenunciada Centro de Imagem 

Radclin Ltda para que efetue o depósito da parte que lhe cabe, no prazo 

de 15 dias, sob pena de penhora online.Aportando aos autos o 

comprovante do depósito, intime-se o Perito Judicial para que informe a 

Serventia, por petição escrita, data e local da realização da prova pericial, 

devendo a secretaria dar ciência às partes através de seus 

procuradores, pelo meio mais célere possível (NCPC, Art. 474), devendo 

ser dado integral cumprimento ao contido na decisão de ref. 

46.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara - MT, 09 de março de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60900 Nr: 3684-32.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Henrique Roversi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA, General Motors do Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5705, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 196-16.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Ante a concordância do credor à fl. 153, desconstituo a penhora realizada 

sobre o imóvel matriculado sob nº 5.333, devendo ser oficiado ao CRI 

local.

Lado outro, intime-se o exequente para que informe bens de titularidade do 

executado passiveis de penhora, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 1080-45.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias, para que a parte 

exequente indique bens em nome da parte executada, conforme pleiteado 

à fl.312.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ás providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30202 Nr: 2559-05.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINAMAR ISMÉRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

ESPÓLIO DE VIRMONDES FERREIRA DA SILVA, ROMANTIELE ELIAS 

COUTINHO FERREIRA DA SILVA, ROMANTIELE ELIAS COUTINHO 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MANOEL DA SILVA, ODENICE MARTIN DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, Paula Adriana Duarte Soares Fiqueira - OAB:8336/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Vistos etc.

 Efetuo nesta data a liberação de 50% do valor dos honorários periciais, 

sendo que o remanescente será liberado com a entrega do laudo.

Atenta à manifestação da empresa nomeada às fls. 519/520, determino o 

seguinte:

a) sejam intimadas as partes acerca do início da perícia, designada para o 

dia 12 de maio de 2020, às 09h00min, a ser realizada no cemitério 

municipal de Jaciara/MT;

b) seja oficiada a administração do cemitério municipal de Jaciara/MT, 

dando-lhe ciência da perícia designada, devendo o administrador do 

cemitério comparecer no local, no dia e horário informado, a fim indicar o 

local onde o corpo está sepultado, bem como disponibilizar um coveiro 

para a realização do ato exumatório;

c) a expedição de alvará judicial, autorizando o perito a efetuar o 

transporte interestadual dos restos mortais do Sr. Virmondes Ferreira da 

Silva, até o Estado de Mato Grosso do Sul.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara-MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10824 Nr: 1362-59.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE MOREIRA DE OLIVEIRA, LUCIAN MOREIRA DE 

OLIVEIRA, ADELICE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, JAYME FERRUCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, Andrews Veras Ferruccio - OAB:336709 - 

SP, Fabricio Sicchierolli Posocco - OAB:154463 - SP, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fl. 746, a teor do disposto no art. 799, I do CPC.

Assim, intime-se o credor indicado no referido peticionamento, nos termos 

do art. 804 do Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se conforme a decisão de fl. 741.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12358 Nr: 1277-39.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DOMINGOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos, etc.

Indefiro o petitório de fl.254.

Remetam-se os autos ao arquivo definitivo, podendo estes ser 

desarquivados para prosseguimento do cumprimento de sentença, 

devendo, no entanto, ser observado o prazo prescricional de 05 (anos) a 

contar do arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara - MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3980 Nr: 9-04.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU BATISTA CAMILO, ANDREA 

DEGASPERY SACARDI, LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Vistos etc.

Acerca da impugnação à penhora de fls. 420/449, manifeste-se o 

exequente, no prazo de 15 dias.

 No que se refere à impugnação ao auto de avaliação apresentado pelo 

executado, manifeste-se o Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 dias, 

inclusive acerca do laudo de avaliação particular de fls. 448/450.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 9 de março de 2020

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33020 Nr: 585-93.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NUNES MACHADO, JOSÉ NUNES 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc. Trata-se de pedido do exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado. Pois bem.A parte exequente requer seja 

realizada a diligência pelo Juízo, sem que ao menos tenha comprovado 

que realizou busca no intuito de localização de bens do devedor.Ora, não 

se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, 

mormente quando a parte exequente de igual modo tem a seu dispor 

convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou 

CEI.).Assim, indefiro o pedido de busca de bens via Renajud.Lado outro, 

quanto ao pedido de penhora online, depreende-se dos autos que 

recentemente (08/04/2019; fl. 83) foi tentada a penhora nas contas 

bancárias do executado, todavia, a tentativa restou infrutífera ante a 

inexistência de relacionamento do executado com instituições 

financeiras.Em seguida, vem novamente o exequente requerer a diligência, 

sem sequer comprovar que houve qualquer alteração na situação 

financeira do executado.Desta forma, INDEFIRO o pedido formulado na 

pela parte exequente (fls. 94v-°) referente ao novo pedido de penhora 

online.Por fim, remetam-se os autos à exequente para indicar bens 

passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão/arquivamento do processo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 09 de 

março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38606 Nr: 55-95.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO MELQUIADES VICTOR COELHO, 

CASA DE CARNE IPANEMA LTDA E OUTROS, MIGUEL VILELA DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Carvalho - 

OAB:3.558-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 128-57.1993.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gasparina Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ênio Francisco Tontini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.Sem custas diante da ausência de triangulação 

processual.Sem honorários.Transitada em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as devidas anotações, comunicações e baixas 

necessárias no cartório distribuidor.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 06 de março de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 1947-96.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS, ANSELMO 

CELESTE PARMIGIANI, TEREZINHA MARIA PARMIGIANI, GERALDO 

FERREIRA DOS ANJOS-ME, FABIOLA LUCIANA GRIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de declaração de impenhorabilidade do imóvel 

apresentado pela parte executada (fls. 205/220), intime-a para trazer aos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, a matrícula atualizada do imóvel, bem 

como a certidão atualizada de único bem, uma vez que já se passaram 02 

anos da expedição dos referidos documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53750 Nr: 2265-11.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCLUBE DE JACIARA, BENEDITO 

RODEGUER JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos matrícula atualizada do imóvel que pretende ver penhorado, sob 

pena de suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 223 Nr: 1297-40.1997.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDD1VCDCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, WENDELL PEREIRA DE MELLO - OAB:23910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta à manifestação do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis de 

Rondonópolis à fl. 165, manifeste-se peticionante de fls. 141/144, no prazo 

de 15 dias.

Decorrido o prazo, caso não haja manifestação, retornem os autos ao 

arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64435 Nr: 978-42.2015.811.0010
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da inadimplência da parte executada, defiro a penhora online no 

valor de R$ 19.079,93 (dezenove mil, setenta e nove reais e noventa e 

três centavos) nas contas da parte executada: ANA PAULA NUNES 

SILVA, CPF nº 002.226.141-96.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada pessoalmente para, querendo, manifestar no feito.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Sendo infrutífera ou insuficiente a penhora online, intime-se a exequente 

para requerer o que de direito em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 10 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 3611-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA ALVES DE ARAÚJO, VERÃO MODAS COMÉRCIO 

DE ROUPAS FEITAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROSA VINHAL, Alexsander da 

Silva Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Cleriston Willian da 

Silva Pereira - OAB:13.931 - MT

 Vistos etc.....Dessa forma, indefiro o pedido de penhora sobre percentual 

do salário recebido pela executada.Lado outro, diante da inadimplência da 

parte executada, defiro a penhora online no valor de R$ 23.720,98 (vinte e 

três mil, setecentos e vinte reais e noventa e oito centavos) nas contas da 

parte executada: ALEXANDRE ROSA VINHAL, CPF nº 

628.649.121-04.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada pessoalmente para, querendo, manifestar no feito. 

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Sendo infrutífera ou insuficiente 

a penhora online, intime-se a exequente para requerer o que de direito em 

15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Jaciara/MT, 10 de março de 2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002790-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FABIANO ALVES PORTUGAL - ME (EXECUTADO)

JORGE FABIANO ALVES PORTUGAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002790-97.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 877,34 ESPÉCIE: [Taxa de 

Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: JORGE FABIANO ALVES PORTUGAL - ME 

Endereço: AVENIDA MARAJÁ, 1328, PLANALTO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Nome: JORGE FABIANO ALVES PORTUGAL Endereço: RUA 

IRAJA, 305, SANTO ANTÔNIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:trata-se de ação de execução fiscal para cobrança 

de tributos em atraso conforme a CDA DECISÃO: Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

prática de atos expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à 

Fazenda Pública para requerer o que de direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA, digitei. JACIARA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002133-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE PAULO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002133-58.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 1.455,11 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: JORGE PAULO DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

IBITINGA, 752, NOVA JACIARA, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:trata-se de ação de execução fiscal para cobrança 

de tributos em atraso conforme a CDA DECISÃO: Desta forma, defiro a 

citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a 

Defensoria Pública como curadora especial dos executados, conforme 

preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo esta ser intimada após a 

prática de atos expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à 

Fazenda Pública para requerer o que de direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 

2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUZIA CAROLINE DE LUCENA 

BATISTA, digitei. JACIARA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000471-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO ALCIDES BORTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000471-25.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Não obstante 

manifestação de id. 29638701, o pronunciamento de id. 28041269 já tinha 

consignado a preclusão da prova documental, indeferindo sua produção 

no feito. Além disso, a exceção fica para os documentos destinados a 

provar fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte 

comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC). 

Todavia, a requerida quer acostar documentos referentes à circunstância 

anteriores à contestação, e nada demonstra sobre eventual 

impossibilidade de juntá-los no momento apropriado. Portanto, reconheço a 

preclusão e determino o desentranhamento de todos documentos 

referentes a manifestação de id. 29638701. No mais, cumpra-se conforme 

despacho retro. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 09 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001384-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001384-41.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

Ante a concordância do INSS com os cálculos apresentados pela parte 

autora, homologo os cálculos apresentados por esta à ID. 19507096. 

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido. Ressalto ainda, a 

desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que o Tribunal 

Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a 

última atualização até a data da transferência dos valores, afastando 

assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária. Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as 

informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 

de 18/04/2012, informando o depósito dos valores devidos, proceda o 

Senhor Gestor, com os procedimentos necessários para a liberação do 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados. Em seguida, 

efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os 

autos conclusos para extinção. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 10 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003365-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEORDETE GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1003365-08.2018.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE – RURAL em fase 

de Cumprimento de Sentença proposto por LEORDETE GOMES, em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Inicialmente, após a apresentação do cálculo pela parte autora, 

houve a manifestação do executado, que pugnou por sua homologação 

(ID. 21481909 e 23002427). Em seguida, os cálculos foram homologados 

na decisão de ID. 26138133. RPV acostado às ID. 27819754 e 27819762. 

Finalmente, foram acostados aos autos os alvarás de levantamento em 

favor do autor e de seu patrono às ID. 30035605 e 30035623. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Após, transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

Providências. Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000541-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da Parte Autora, para 

querendo, impugnar a contestação ID 21578155. Certifico ainda que, nesta 

data abro vistas para o INSS manifestar acerca do Laudo Pericial ID 

20014862.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000093-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MORAES DA CONCEICAO OLIVEIRA RODRIGUES 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1000093-69.2019.8.11.0010 Vistos em correição. Inicialmente, 

cumpre salientar que a Magistrada prolatora da sentença determinou 

providencias para assegurar a obtenção do benefício concedido quando 

da procedência do pedido (art. 497, CPC), compelindo, por conseguinte, a 

autarquia implantar o benefício no dia da sentença (Id. 27532197), o que 

não foi cumprido. Sendo assim, tendo em vista a concessão do benefício 

na sentença e o transcurso do tempo sem a implantação deste pela 

autarquia, DEFIRO o pedido da requerente, para proceder à imediata 

implantação (Id. 20067206). Portanto, oficie-se o INSS para implantar o 

benefício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). Cumpra-se, com urgência. Jaciara/MT, 10 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001354-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FILHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001354-06.2018.8.11.0010 Vistos. Inicialmente, cumpre salientar 

que, em que pese não haja tutela de urgência no presente feito, o 

Magistrado prolator da sentença determinou providencias para assegurar 

a obtenção do benefício concedido quando da procedência do pedido (art. 

497, CPC), compelindo, por conseguinte, a autarquia implantar o benefício 

no prazo de 30 dias, o que não foi cumprido. Sendo assim, tendo em vista 

a concessão do benefício na sentença, desnecessário, por ora a sua 

execução provisória, bastando somente a intimação da autarquia para sua 

implantação. Ante o exposto, oficie-se o INSS para implantar o benefício 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Cumpra-se, com urgência. Jaciara/MT, 10 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVANDRO PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001234-60.2018.8.11.0010 Requerente: Portoseg S.A 

Crédito, Financiamento e Investimento Requerido: Evando Pereira de Jesus 

Vistos. Certifique-se acerca da apresentação de contestação. Intime-se o 

requerente para requerer o que entender ser de direito ao regular 

prosseguimento da ação. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002448-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA OAB - MT24250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR LUFT (EXECUTADO)

COMAL - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA L 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1002448-52.2019.8.11.0010 Vistos e examinados em correição. 

Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos legais (art. 319, CPC). 

Cite-se o executado, por carta, para entregar o quantum requerido na 

exordial, em 15 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos) por dia, 

conforme prevê o art. 806, §1°, do CPC, sem prejuízo de nova avaliação 

depois de decorrido o prazo, ou para apresentar embargos na forma do 

art. 915 do NCPC. Para o caso de inadimplemento ou de não oferecimento 

de embargos, fixo, desde já, os honorários advocatícios no percentual de 

10 % do valor da causa, sem prejuízo de acrescerem-se novos 
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honorários no caso de, oferecidos embargos, serem eles julgados 

improcedentes. Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem 

para busca e apreensão, cujo cumprimento se dará de imediato, se o 

executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado, nos 

termos do artigo 806, §2° do NCPC. Havendo a entrega da coisa, lavre-se 

o termo respectivo, considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo 

a exe-cução tão somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento 

de prejuízos, se houver. Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002171-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON DA CONCEIÇÃO SILVA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002171-70.2018.8.11.0010 Requerente/menor: Lucas 

Oliveira da Silva Representante: Edileuza da Silva Oliveira Requerido: 

Edilson da Conceição Silva Vistos. Considerando que não houve tempo 

hábil para cumprir a decisão outrora proferida, redesigno a solenidade 

para o dia 30 de abril de 2020, às 14h00min. Cumpra-se nos termos da 

decisão anterior. Juara/MT, 09 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000620-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEIDE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA INDUSTRIAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000620-84.2020.8.11.0010 Requerente: Rosileide 

Alves do Nascimento Requerido: Coca Cola Indústria LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material proposta por 

Rosileide Alves do Nascimento em desfavor de Coca Cola Indústria LTDA. 

Em síntese, a requerente narra que no dia 24 de fevereiro de 2019, por 

volta das 11h30min, sofreu acidente com uma garrafa de coca cola de um 

litro. Aduz que o produto se encontrava gelado e após percorrer alguns 

metros no retorno a sua residência a garrafa estourou vindo a causar 

danos em sua perna esquerda. Pleiteia a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o relato. Fundamento e decido. Presente 

os requisitos legais, recebo a inicial. Demonstrada a insuficiência de 

recursos da requerente, defiro a concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal e artigo 98 do CPC. Considerando que a causa versa 

sobre direitos que admitem transação, remetam-se os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, 

(Artigos 246, I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o 

fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). Apresentada a 

resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, 

podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 7112-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSP, RDSPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo procedente 

a pretensão autoral, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS a conceder o benefício de pensão por morte ao requerente Rafael de 

Souza Parron Braga, devido desde o óbito (DIB 20/01/2017), com início de 

pagamento na data de presente sentença (DIP 04/03/2020).Ainda condeno 

o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde a 

data do óbito (20/01/2017) e a data da presente sentença (04/03/2020), 

observando-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Saliente-se que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção 

monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).Quanto aos 

juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009) (Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG).Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o vencido ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte contrária em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, certifique-se e arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Intimem-se.Jaciara/MT, 04 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54810 Nr: 3241-18.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILDES FERREIRA DA SILVA, ANAZÉLIA 

FERREIRA DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que , faço expedir intimação da parte exequente para 

no prazo de 10 (dez)dias efetuar o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60665 Nr: 3581-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GRACIETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria Graciete 

Rodrigues da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Alega em síntese, que a sentença de mérito condenou o requerido ao 

pagamento de do benefício desde a data do indeferimento administrativo, 

bem como, honorários advocatícios, oportunidade que apresentou 
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cálculos.

 Instada a manifestar-se o executado concordou com os cálculos 

apresentados à ref. 77.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Tendo em vista que houve concordância pela autarquia executada, 

homologo os cálculos apresentados pela exeqüente, à ref. 77.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda a Senhora Gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 9 de março de 2020

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110955 Nr: 1618-40.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALVES DA SILVA, Orli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO LOSANGO S/A, BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NOVAES FORTES - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação de ref. 66 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte autora 

para se manifestar nos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55826 Nr: 323-07.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A, 

SINOMAR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRAN FAGUNDES BARBOSA - 

OAB:919-OAB-TO, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a Parte Executada, embora devidamente 

intimada, via DJE, deixou de efetuar o pagamento da quantia apresentada 

nas fls.669/679. Nesta data procedo a INTIMAÇÃO da Parte Autora para, 

no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66630 Nr: 1687-77.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos e examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por ANTONIO MARCOS 

DOS REIS em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, devidamente qualificados nos autos.

Realizada a tentativa de bloqueio via Bacenjud, este foi frutífero no valor 

total do débito (ref. 64).

Intimada, a parte executada não se manifestou (ref. 72).

Com vista dos autos, o exequente requereu a liberação dos valores 

bloqueados (ref. 79).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Em razão do bloqueio total do valor executado, deve ser reconhecido o 

pagamento do débito com a consequente extinção do feito.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com 

resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino a liberação do valor bloqueado à ref. 67, em favor do 

exequente.

Custas, na forma da sentença prolatada nos autos.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 06 de março de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87908 Nr: 305-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A-FILIAL MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Municipio de 

Jaciara/MT em face de Braisl Telecom S/A- Filial Mato Grosso, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram documentos.

Entre um ato e outro, a exequente à ref. 57, informa que o executado 

adimpliu o débito, requerendo, assim, a extinção do feito.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito objeto da presente execução, a extinção é 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% do valor dado à causa.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96291 Nr: 4360-72.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MATOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de Apelação de ref. 71 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte autora 

para se manifestar nos autos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira
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 Cod. Proc.: 111310 Nr: 1807-18.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS LIBERATTI LTDA, PEDRO HENRIQUE 

RODRIGUES REGAZZO, ROBERTO REGAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ CARVALHO 

- OAB:50045

 Processo nº 1807-18.2018.811.0010

Exequente: Município de Jaciara/MT

Executado: Móveis Liberatti LTDA

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Jaciara, em 

desfavor de Móveis Liberatti LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Infere-se dos autos que o exequente pugnou pela extinção do processo, 

em razão do pagamento do débito (ref. 34).

É o relato. Fundamento e decido.

Conforme atesta o exequente (ref. 34) o executado efetuou o pagamento 

do débito que ensejou a presente ação.

É de reconhecer-se, assim, que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

 Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.

Aguarde-se o trânsito em julgado, arquivando em seguida os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 09 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001548-69.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERRARI SANDINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n. 1001548-69.2019.8.11.0010 Vistos e 

examinados em correição. Trata-se de ação previdenciária de concessão 

de benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c/c pedido 

de tutela antecipada proposta por MARIA JOSÉ FERRARI SANDINS DE 

LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em 

síntese, alega a autora estar incapacitada para o trabalho haja vista que 

foi diagnosticada com “doença neurodegenerativa, com impulsividade, 

alteração de função executória importante, interferindo em síndrome 

demencial, possível doença do lobo fratotemporal ou degenra, cao cortiço 

Basal Ganglionar, moléstia esta que a incapacitam para o exercício de toda 

e qualquer atividade que lhe garanta subsistência. Recebida a inicial foi 

determinada a confecção de laudo pericial e não houve a análise do 

pedido de tutela de urgência. (fls. 43/47). Citado, o requerido apresentou 

contestação (fl. 57 – Id. 22179913). O laudo médico foi colacionado aos 

autos (fls. 71/85). A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

oportunidade em que se manifestou quanto ao laudo pericial sobredito, 

impugnando-o no que tange ao período de incapacidade da autora, 

devendo ser reconhecido por prazo indeterminado, tendo em vista a 

gravidade da patologia (fls. 91/97). O INSS, devidamente intimado, 

quedou-se inerte quanto ao laudo pericial (fl. 107). É O RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que as questões são apenas de 

direito, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 

do NCPC. Pretende a parte autora a condenação da Autarquia a fim de 

obter a concessão do auxílio doença e, sendo o caso de incapacidade 

definitiva a concessão de aposentadoria por invalidez, por entender que 

seu estado de saúde é grave, incapacitando-a de exercer atividade 

laboral e manter o seu próprio sustento. O auxílio-doença, benefício de 

natureza transitória e precária, tratado no artigo 59, da Lei nº 8.213/91, é 

devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua 

atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, nos seguintes 

moldes: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido 

auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência 

Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 60. O 

auxílio-doença será devido ao segurado empregado e empresário a contar 

do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, e no caso dos 

demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto 

ele permanecer incapaz...” O benefício em tela deve cessar quando o 

segurado for dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência ou quando, em sendo considerado não 

recuperável, for aposentado por invalidez. Por outro lado, a aposentadoria 

por invalidez somente é concedida quando o segurado for considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta a subsistência, vejamos. “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. ...” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão 

dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. a) Cumprimento do período de carência e 

qualidade de segurado O art. 25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I 

ser a carência para tal benefício de 12 meses. Assim, deve-se haver a 

comprovação de contribuição pelo período de 12 meses anteriores ao 

ajuizamento da ação. Outrossim, conforme o disposto no art. §1º do art. 

15, o prazo é prorrogado até 24 (vinte e quatro) meses nos casos em que 

o segurado tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem 

interrupção, in verbis: Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: II - até doze meses após a cessação 

das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do 

Seguro-Desemprego. § 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 

(vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e 

vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da 

qualidade de segurado. (sem grifo no original) Portanto, em análise à 

documentação apresentada, a parte requerente apresenta-se como filiada 

ao regime geral da previdência social e apresenta a carência exigida em 

lei, porquanto pagou mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais 

ininterruptas, comprovadamente entre o período de 01/07/2000 à 

21/02/2018, quando laborava no supermercado. b) Incapacidade para o 

trabalho Quanto à alegada incapacidade laboral, nota-se que a médica 

perita afirmou que a autora sofre de “demência não especificada com CID 

F03” (item 5.3), tendo causa, provavelmente, degenerativa (item 4.c), 

atestando, que a incapacidade é total e temporária (item 4.g). Concluiu pela 

submissão da requerente a nova perícia após o período de 01 (um) ano 

(item 6). Todavia, em que pese a perita tenha atestado que a incapacidade 

é temporária, vislumbra-se que por ser doença degenerativa, esta 

somente se agrava, ainda mais por se tratar de Alzheimer, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 549 de 995



demonstrado pelos demais documentos carreados aos autos, inclusive 

pelo recente atestado médico de fl. 98. Frise-se que, embora tenha 

constado no laudo que a autora e portadora de demência não 

especificada, em análise ao caso concreto e os documentos 

apresentados, principalmente o atestado sobredito, verifica-se que a parte 

autora comprova ser portador de alienação mental devido à evolução do 

Alzheimer que a acomete desde o ano de 2017, conforme atestam os 

laudos e documentos médicos. Assim, tem-se que a incapacidade da 

autora, que segundo a perícia iniciou-se em abril de 2019, se deu após o 

agravamento da doença mental degenerativa, conferindo à autora a 

aposentadoria por invalidez, nos termos da exceção prevista na parte final 

do §2º do art. 42, in verbis: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (sem grifo 

no original) Ademais, cumpre salientar que a demissão da requerente se 

deu justamente em razão da sua doença, eis ela estava perdendo a 

memória e não conseguia resolver os problemas comuns do dia a dia. É 

cediço que a jurisprudência vem manifestando no sentido de que o 

segurado terá direito à aposentadoria por invalidez nas hipóteses em que 

as suas condições pessoais e sociais indicarem a mínima probabilidade de 

se readaptar no mercado de trabalho. É notório que as condições 

pessoais da autora constituem obstáculo a uma adequada reinserção no 

concorrido mercado de trabalho. Essa possibilidade está, inclusive, 

assentada na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, vejamos: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez”. Observa-se, ainda, que a autora adquiriu a doença após já 

estar filiada ao regime da previdência, preenchendo, portanto, o último 

requisito para concessão do benefício previdenciário, conforme 

explanado. Portanto, diante das ponderações descritas acima, deve ser 

concedido à autora o benefício da aposentadoria por invalidez. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela antecipada, entendo que estão presentes 

os requisitos ensejadores, destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

o pedido, para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, 

nos termos do dispositivo da sentença, em 30 dias a contar da ciência 

desta sentença. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, o que gera 

o perigo de dano irreparável, caso tenha que aguardar o julgamento do 

recurso porventura interposto. Quanto ao pedido de concessão de tutela 

antecipada, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores, 

destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro o pedido, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos do dispositivo da sentença, 

em 30 dias a contar da ciência desta sentença. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar, o que gera o perigo de dano irreparável, caso tenha 

que aguardar o julgamento do recurso porventura interposto. Por fim, no 

que tange ao termo inicial do benefício, na esteira das decisões proferidas 

pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, fixo a data do 

requerimento administrativo. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE 

CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO QUE VERSA 

APENAS SOBRE O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MAGISTRADO QUE 

FIXOU A DATA INICIAL A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA 

JÁ ADMINISTRATIVAMENTE PERCEBIDO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 

QUE JÁ TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA QUE ACOMETIA A PARTE AUTORA 

À ÉPOCA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. "Segundo a norma de regência, o termo inicial 

da aposentadoria por invalidez deve ser o dia imediato à cessação do 

auxílio-doença (Lei n. 8.213/91, art. 43). Caso este não tenha sido 

concedido, o marco deve remeter à data em que a autarquia tomou ciência 

do estado mórbido do segurado, ao diagnosticar o mal incapacitante em 

perícia decorrente de requerimento administrativo ou, na ausência deste, 

da data da juntada aos autos do laudo pericial." (TJ-SC - AC: 

03005217420148240085 Coronel Freitas 0300521-74.2014.8.24.0085, 

Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público). Desta forma, fixo como termo inicial a data do 

requerimento administrativo (22/04/2019). DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a ação para conceder a Maria José Ferrari Sandins 

de Lima o benefício da aposentadoria por invalidez, desde a data do 

requerimento administrativo, qual seja, dia 22/04/2019. Considerando que 

se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a 

tutela de urgência antecipada para que o INSS implante o benefício da 

autora em trinta dias sob pena de multa diária. Atendendo ao disposto no 

Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as informações abaixo, 

necessárias à implantação do benefício. I - Nome da segurada: Maria José 

Ferrari Sandins de Lima; II- Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez; III - Renda mensal atual: salário-benefício; IV - Data de início do 

benefício: 22/04/2019 (Data do requerimento administrativo); V - Data do 

início do pagamento: 30 dias, a partir da data da intimação da sentença. 

Encaminhe-se também os documentos indicados no artigo 387 da CNGC, 

verbis: "Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da 

cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão 

de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento)”. Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. As condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 dos 

recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Condeno o vencido ao pagamento de honorários 

advocatícios do advogado da parte contrária em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001184-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1001184-34.2018.811.0018 Vistos e examinados em correição. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte – 

rural - proposta por MARIA ALICE DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Alega a requerente que conviveu 

em união estável com o de cujus, Orlando Francisco Coelho, por mais de 

20 (vinte) anos, sendo que o status de convivência perdurou até o 

falecimento de Orlando, que ocorreu 12/05/2014. Afirma a requerente que 

seu companheiro era segurado especial da previdência, bem como aduz 

que dependia dele economicamente. Recebida a inicial, foi determinada a 
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citação do requerido para apresentação de contestação (fls. 21/23). O 

requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação 

(fls. 49/53). A requerente apresentou impugnação (fls. 67/69). Por ocasião 

da audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento das 

testemunhas Pedro Soares Neto e Alcides Ferreira. O advogado da autora 

apresentou alegações finais remissivas à inicial. O requerido mesmo 

devidamente intimado deixou de comparecer ao ato. É o relato. 

Fundamento e decido. Consoante as regras estabelecidas pelos artigos 

74/79 da Lei 8.213/91, a concessão do benefício previdenciário da pensão 

por morte exige o preenchimento dos seguintes requisitos: 1)óbito do 

instituidor; 2)qualidade de segurado daquele que faleceu e 3)condição de 

dependente daquele que almeja o benefício. No caso em comento, 

observa-se que os requisitos à concessão do benefício pretendido não 

restaram preenchidos, vejamos: Não obstante a comprovação do óbito do 

esposo da autora e a presunção de dependência econômica (artigo 16, § 

4º, Lei 8.213/91), entende-se que a parte requerente não comprovou a 

qualidade de segurado especial do falecido. Isto porque a inicial não 

trouxe documentos suficientes nesse sentido, não havendo, assim, início 

de prova material na forma do artigo 55, § 3º, da Lei 8.213/91, sendo a 

prova exclusivamente testemunhal insuficiente para tanto, na forma da lei. 

Consigne-se que a requerente colacionou ao feito somente a certidão de 

óbito do autor, na qual consta como profissão lavrador. Todavia, na 

mesma certidão consta que o falecido residia na área urbana, mais 

especificamente, Rua 22, Quadra 22, casa 02, Vitória Régia, em Várzea 

Grande-MT (fl. 12). Ressalte-se, assim, que o referido documento não 

comprova o exercício de atividade rural pelo falecido Orlando Francisco 

Coelho, visto que não há provas, sequer, do período em que 

eventualmente o falecido exerceu o labor rural. Saliente-se, ainda, que a 

prova testemunhal produzida em juízo, por si só, não sustenta o pedido, de 

acordo com a Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: “PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. 1. A pensão por 

morte constitui benefício previdenciário pago aos dependentes em 

decorrência do falecimento do segurado, incluídos os do especial, de 

acordo com o art. 39, I, da Lei nº 8.213/91. 2. Os documentos coligidos no 

processo, no intuito de comprovar a condição de trabalhador rural da 

parte autora e o tempo de exercício da atividade rural, não são suficientes 

para satisfazer o início de prova material exigido [...] 3. Em relação aos 

depoimentos prestados em juízo, verifica-se, em atenção ao disposto no 

citado art. 55, parágrafo 3º da Lei nº. 8.213/91 e na Súmula nº 149 do STJ, 

que os mesmos não possuem, sozinhos, idoneidade suficiente para 

comprovar o exercício da atividade rural. 4. Não restou provada, portanto, 

a condição de agricultor do de cujos, requisito necessário para a 

concessão da pensão por morte de segurado especial. 5. Apelação 

improvida. (TRF-5 - AC: 00041442620144059999 AL, Relator: 

Desembargador Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, Data de 

Julgamento: 22/01/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/01/2015)”. 

(sem grifo no original) Portanto, por não preencher os requisitos mínimos à 

concessão do benefício pretendido na inicial, em especial diante da 

ausência de comprovação da qualidade de segurada especial do falecido, 

ante a inexistência de início de prova material que demonstre tal qualidade, 

a improcedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

estes últimos arbitrados em R$ 10% dobre o valor da causa (art. 85, §3º 

do CPC). Todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os 

autos com a devida baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BISPO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1001039-75.2018.8.11.0010 Vistos e examinados em correição. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por morte – 

urbana - proposta por CLEUZA BISPO DE MORAES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Alega a requerente que conviveu 

em união estável com o de cujus, Antônio Carlos Figueiredo, por 28 (vinte 

e oito) anos, perdurando até o falecimento deste, que ocorreu em 

10/12/2016. Afirma, também, que seu companheiro era segurado da 

previdência, inscrito no NIT n. 1.063.826.452-6, bem como que dependia 

economicamente dele. Recebida a inicial foi determinada a citação do 

requerido para apresentação de contestação (fls. 25/26). O requerido 

apresentou contestação, pugnando preliminarmente pela prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. No mérito, requereu a improcedência da ação, eis que não 

comprovada a união estável e, consequentemente, não está provada a 

qualidade de dependente (fls. 28/43). A requerente apresentou 

impugnação, alegando ser incontroversa a qualidade de segurado do de 

cujus e a união estável (fls. 160/161). Por ocasião da audiência de 

instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos das testemunhas 

Rozane Souza Pereira Rodrigues e Maria Rosa Mendonça. A advogada da 

autora apresentou alegações finais remissivas à inicial. O requerido 

mesmo devidamente intimado deixou de comparecer ao ato. É o relato. 

Fundamento e decido. Consoante as regras estabelecidas pelos artigos 

74/79 da Lei 8.213/91, a concessão do benefício previdenciário da pensão 

por morte exige o preenchimento dos seguintes requisitos: 1)óbito do 

instituidor; 2)qualidade de segurado daquele que faleceu e 3)condição de 

dependente daquele que almeja o benefício. No caso em comento, 

observa-se que os requisitos à concessão do benefício pretendido não 

restaram preenchidos, vejamos: Não obstante a comprovação do óbito de 

Antônio Carlos Figueiredo, entende-se que a parte requerente não 

desincumbiu o ônus de comprovar a existência da união estável. Isto 

porque a inicial não trouxe documentos suficientes nesse sentido, não 

havendo, assim, início de prova material na forma do artigo 22 do Decreto 

Lei n. 3.048/99, in verbis, sendo a prova exclusivamente testemunhal 

insuficiente para tanto, na forma da lei. Art. 22. A inscrição do dependente 

do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que 

tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: I - para 

os dependentes preferenciais: b) companheira ou companheiro - 

documento de identidade e certidão de casamento com averbação da 

separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já 

tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso; § 3º Para comprovação 

do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser 

apresentados no mínimo três dos seguintes documentos: I - certidão de 

nascimento de filho havido em comum; II - certidão de casamento religioso; 

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o 

interessado como seu dependente; IV - disposições testamentárias; V - 

anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, feita pelo órgão competente; (Revogado pelo Decreto 

nº 5.699, de 2006) VI - declaração especial feita perante tabelião; VII - 

prova de mesmo domicílio; VIII - prova de encargos domésticos evidentes 

e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; IX - 

procuração ou fiança reciprocamente outorgada; X - conta bancária 

conjunta; XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o 

interessado como dependente do segurado; XII - anotação constante de 

ficha ou livro de registro de empregados; XIII - apólice de seguro da qual 

conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada 

como sua beneficiária; XIV - ficha de tratamento em instituição de 

assistência médica, da qual conste o segurado como responsável; XV - 

escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de 

dependente; XVI - declaração de não emancipação do dependente menor 

de vinte e um anos; ou XVII - quaisquer outros que possam levar à 

convicção do fato a comprovar. Consigne-se que a requerente colacionou 

ao feito somente a certidão de óbito do autor, na qual a requerente não 

consta como declarante, bem como se extrai, pelas observações nela 

inseridas, que Antônio Carlos era casado, cuja certidão de casamento 

estava registrada no estado de São Paulo. Importante salientar, também, 
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que mesmo diante dos diversos tipos de documentos, elencados no artigo 

sobredito, que a autora poderia colacionar ao feito, esta se manteve 

adstrita somente à certidão de óbito, que não é suficiente para comprovar 

o vínculo afetivo e, por conseguinte, a relação de dependência. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. l A companheira faz jus à 

percepção do benefício previdenciário de pensão por morte apenas se 

demonstrada a união estável com o falecido segurado, até o óbito deste. l 

Nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte 

autora o ônus da prova de sua condição de dependente do segurado. l In 

casu, apesar de restar incontroverso o falecimento e a qualidade de 

segurado do instituidor perante a Previdência Social, a parte autora não 

logrou êxito em comprovar a relação more uxorio, de forma que se faz 

incabível a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte à 

Autora, eis que não se evidenciou um relacionamento familiar, baseado em 

interesses comuns, entre a Autora e o falecido, com convivência 

duradoura, pública e contínua, perdurando até o óbito do de cujus. (TRF-2 

00002078420174029999 0000207-84.2017.4.02.9999, Relator: PAULO 

ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 28/04/2017, 1ª TURMA 

ESPECIALIZADA). (sem grifo no original) Consigne-se, ainda, que em sede 

de impugnação a requerente limitou-se em alegar que os documentos eram 

incontroversos para comprovar a qualidade de segurado do de cujus e a 

união estável, todavia, ao contrário do ora alegado, as provas matérias 

não são hábeis a comprovar, de forma clara, a existência da referida 

relação e, até mesmo, da qualidade de segurado. Ressalte-se que a 

própria requerente era a empregadora do falecido, sendo que a empresa 

em questão teve a sua inscrição baixada em 28/04/2015, todavia, o 

falecido foi remunerado até o mês 11/2016, ou seja, mais de 01 (um) ano 

após o seu encerramento. Deste modo, conclui-se que não há indício de 

prova material apto a comprovar a alegada união estável. Saliente-se, que 

a prova testemunhal produzida em juízo, por si só, não sustenta o pedido, 

de acordo com a Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, 

por não preencher os requisitos mínimos à concessão do benefício 

pretendido na inicial, em especial diante da ausência de início de prova 

material que a demonstre a existência da união estável entre o instituidor e 

a requerente e, por conseguinte, a existência da relação de dependência, 

a improcedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

estes últimos arbitrados em R$ 10% dobre o valor da causa (art. 85, §3º 

do CPC). Todavia, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada em julgado, 

após cumpridas as formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os 

autos com a devida baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 10 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001436-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001436-03.2019.811.0010 Requerente: Marinalva 

Maria da Cruz Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS. Vistos 

em correição, Trata-se de ação de restabelecimento de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença ajuizada por Marinalva Maria da Cruz, em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento de sua 

aposentadoria por invalidez, uma vez que seu pedido fora indeferido 

administrativamente, bem como, pleiteando a isenção do pagamento das 

custas processuais, mediante a concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça. Alega que é filiada da Previdência Social e é acometida de 

abauboamento discal L1/L2, L4/L5 e L5/S1, além de espodiloratrose lombar 

e osteoartrose bilateral dos joelhos (CID M97.2, M51.1, M17.0), estando 

incapacitada para o trabalho habitual. Em decorrência de seu quadro de 

saúde foi aposentada por invalidez no ano de 2006. Contudo, no ano de 

2018, a aposentadoria foi cessada após a realização do “mutirão de 

perícias médicas” em virtude da falta da persistência da invalidez. 

Recebida a inicial foi determinada a confecção de laudo pericial e 

indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 21341012). O requerido 

apresentou contestação (id. 21962420), pugnando pela improcedência da 

ação. Impugnação colacionado aos autos (id. 22912796). Laudo pericial 

juntado (id. 24998238). É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que as questões são apenas de direito, passo ao 

julgamento antecipado da lide. Pretende a parte autora a condenação da 

Autarquia a fim de obter a concessão do auxílio doença e, sendo o caso 

de incapacidade definitiva a concessão de aposentadoria por invalidez, 

por entender que seu estado de saúde é grave, incapacitando-o de 

exercer atividade laboral e manter o seu próprio sustento. O 

auxílio-doença, benefício de natureza transitória e precária, tratado no 

artigo 59, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que ficar incapacitado 

para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, nos seguintes moldes: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar 

ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão 

invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão.” “Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e 

empresário a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da 

atividade, e no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz...” O benefício em tela 

deve cessar quando o segurado for dado como habilitado para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou quando, 

em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Por 

outro lado, a aposentadoria por invalidez somente é concedida quando o 

segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, vejamos. 

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. ...” Os requisitos 

para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez 

estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. a) Cumprimento do período de carência O art. 

25 da Lei 8.213/91, disciplina em seu inciso I ser a carência para tal 

benefício de 12 meses. A qualidade de segurado se mantém enquanto 

forem pagas as contribuições previdenciárias para o INSS. Todavia, o 

artigo 15 da Lei 8213/91, traz as exceções a esta regra. Mantém esta 

qualidade, por tempo indeterminado, quem está recebendo benefício 

previdenciário, vejamos: Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, 

independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em 

gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; Após cessar o benefício 

por incapacidade (inciso I) contará mais doze meses, nos termos do inciso 

II do artigo 15 da mencionada Lei. Assim, considerando que o benefício por 

incapacidade foi cessado em 13 de outubro de 2018, e tendo a autora 

ingressado com a ação em 01 de julho de 2019, evidentemente estava 

dentro do período de graça, cumprindo assim, o primeiro requisito. b) 

Incapacidade para o trabalho A perícia de id. 24998238 concluiu que a 
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requerente apresenta diagnóstico de doenças degenerativas na coluna 

lombar (espondiloartrose e discopatia degenerativa/transtornos de discos 

intervertebrais), artrose dos joelhos e fibromialgia. A médica perita 

destacou que a incapacidade é total e permanente e as patologias são 

degenerativas, irreversíveis e evolutivas. Ressaltou ainda que é de difícil 

reabilitação profissional considerando a idade (58 anos) grau de instrução 

(semianalfabeta) e está fora do mercado de trabalho desde 2006. 

Consigne-se também que a autora logrou demonstrar que a incapacidade 

não era preexistente à filiação, cumprindo, assim o último requisito. 

Portanto, demonstrado que a autora é total e permanentemente incapaz 

para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta 

subsistência, a concessão de aposentadoria por invalidez é medida de 

rigor. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no 

conjunto fático-probatório dos autos, assentou que o recorrido faz jus à 

aposentadoria por invalidez: "Comprovada a incapacidade total e 

permanente para o exercício das atividades laborativas, reconhece-se o 

direito à aposentadoria por invalidez. Cabível a implantação do auxílio 

doença desde que indevidamente indeferido, frente à constatação de que 

nesta ocasião o segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e 

a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez na data da 

presente decisão, quando constatada, no confronto com os demais 

elementos de prova, a condição definitiva da incapacidade. " (e-STJ, fl. 

198). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, 

o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 2. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1659682/PR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/04/2017, DJe 11/05/2017) Quanto ao pedido de concessão de tutela 

antecipada, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores, 

destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro o pedido, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos do dispositivo da sentença, 

em 30 dias a contar da ciência desta sentença. Veja-se que o benefício 

tem caráter alimentar, o que gera o perigo de dano irreparável, caso tenha 

que aguardar o julgamento do recurso porventura interposto. Por fim, no 

que tange ao termo inicial do benefício, este deverá ocorrer a partir do dia 

seguinte ao da cessação do idêntico benefício que havia sido implantado 

em favor da requerente, qual seja, 14 de outubro de 2018. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARINALVA MARIA DA 

CRUZ, para restabelecer o benefício da aposentadoria por invalidez, 

devido desde o dia posterior à cessação indevida do mesmo benefício 

(14/10/2018) e data de início de pagamento na data desta sentença 

(10/03/2020). Considerando que se trata de verba alimentar com 

fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

para que o INSS implante o benefício da autora em trinta dias sob pena de 

multa diária. CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento das parcelas 

pretéritas, compreendidas desde o dia posterior a cessação da 

aposentadoria por invalidez e a data da presente sentença, 

observando-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção 

monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas (Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001). Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios 

do advogado da parte ex adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas). Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124794 Nr: 565-87.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, PABLO 

HENRIQUE ZANARDE, ABRAHÃO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, Ellen Marcia Galvão Itacaramby - OAB:MT0016989O

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para intimar a 

defesa do denunciado Alexandre Correia Sobrinho, para apresentar as 

razões do recurso interposto pelo réu. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138216 Nr: 626-11.2020.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELIDA DE LIMA SILVA - 

OAB:26226/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE ACORDO COM INTEIRO 

TEOR DA DENUNCIA, tendo em vista o(a) indiciado(a) informado que tem 

advogado constituído na pessoa do(a) Dr.ª Welida de Lima Silva.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 10 de março de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 76451 Nr: 932-19.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREIDSON DIAS DE SOUZA, Rodrigo da Cruz, 

Jessica da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR GREIDSON DIAS DE SOUZA, vulgo “GREIDSON CABEÇÃO, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, cabeça, da 

Lei Federal n° 11.343/06 e, por consequência, DESCLASSIFICAR o tipo 

penal imputado ao réu RODRIGO DA CRUZ, referente ao crime descrito no 

artigo 33, cabeça, da Lei Federal nº 11.343/06, para o tipo previsto no 

artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006 e, por fim, ABSOLVER GREIDSON 

DIAS DE SOUZA, vulgo “GREIDSON CABEÇÃO” e RODRIGO DA CRUZ, 

ambos, pela prática do crime previsto no artigo 35, cabeça, da Lei Federal 

nº 11.343/06 e JÉSSICA DA SILVA OLIVEIRA, pela prática dos tipos 

previstos nos artigos 33, cabeça, e 35, cabeça, ambos, da Lei Federal n° 

11.343/2006, todos, com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Código de 

Processo Penal. l.Por derradeiro, condeno o réu GREIDSON DIAS DE 

SOUZA ao pagamento das custas processuais.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:1)Expeça-se guia de execução penal do réu GREIDSON DIAS 

DE SOUZA.2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação dos réus, com sua devida identificação, para 

cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código 
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Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão 

responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) 

dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 

686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo;6) DESMEMBRE-SE o feito em relação ao réu RODRIGO DA CRUZ , 

REMETENDO-O aos Juizados Especial Criminal desta Comarca, mediante 

as baixas e anotações de estilo, nos termos do artigo 60, da Lei Federal nº 

9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 132068 Nr: 3408-25.2019.811.0010

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO JUIS ANDRADE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY GARCIA DE LIMA - 

OAB:20874/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido. Pois bem! É sabido que os bens apreendidos que 

foram utilizados para a prática de infração penal somente serão restituídos 

se não interessarem ao processo, inteligência do artigo 118, do Código de 

Processo Penal. Em que pese o requerente alegar ser proprietário da 

motocicleta, conforme documento apresentado nos autos, forçoso 

consignar que o bem interessa ao processo de modo substancial para a 

prova e investigações que estão sendo produzidas, bem como diante das 

dúvidas quanto a licitude da coisa apreendida. Analisando os autos, 

verifica-se que a motocicleta foi utilizada pelo requerente na prática do 

crime de tráfico de drogas (código: 127451). Assim, não se constatando, 

ainda, elemento de certeza quanto ao desinteresse do veículo para a ação 

penal, a restituição do bem deve ser indeferida, até nova eventual decisão 

do juízo ou o trânsito em julgado da sentença. Ante o exposto, por 

entender que o bem ainda interessa ao processo, e ainda, considerando 

indícios de que o veículo estava sendo utilizado na prática do crime de 

tráfico de drogas INDEFIRO o pedido formulado pela requerente JOÃO 

LUIS ANDRADE CARVALHO. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000481-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LOPES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 29512028 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002072-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GISLAINE DELGUINGARO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10675 

Página 382 de 673, Disponibilizado - 11/2/2020 e publicado em 12/02/2020 

não se manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a Parte Exequente 

para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca da certidão acima, sob 

pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001791-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE FLORES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE ANDRADE FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001791-13.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MARGARETE FLORES DE 

SOUZA EXECUTADO: FABIO DE ANDRADE FERREIRA Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002733-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002733-45.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 10 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE FATIMA RIBEIRO OLIVEIRA (REQUERENTE)

GERCIONI FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO OAB - SP175647 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002040-61.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 10 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ELIS PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30076314 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30076314.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001734-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DAMASCENO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001734-92.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 10 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1002226-84.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 10 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001769-52.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 10 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-56.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000429-56.2019.8.11.0048 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 10 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001390-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001390-14.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: GIAN CARLO RODRIGUES DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001620-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAGLIA LORRAYNNE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001620-56.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: NAGLIA LORRAYNNE CAMPOS Vistos, etc. 1. 

Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, DEFIRO, 

desde já, a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. 6. Ademais, desde que previamente requerido pela 

parte interessada, defiro a expedição de certidão de que trata o artigo 828 

do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome das 

partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os prazos 

e restrições descritos no artigo acima citado. 7. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte Exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 

8.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GONCALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001993-87.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 10 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-17.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DOS ANJOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000618-17.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:THAINA DOS 

ANJOS FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUS RENASCER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGLEISSON PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30096732 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000286-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 30097549 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30085878 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30085878.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30087358 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 30087358.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))
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MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 30094455foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 30094455.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERGINA DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:25 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-03.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:35 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERRARETO NOGUEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON P DE SOUZA - ME (TESTEMUNHA)

GILSON PEREIRA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB: MT21032-O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

OAB: MT11065-A Endereço: PROF ALEXANDRE CORREA, 299, APTO 101, 

MORUMBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 05657-230 , para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes. O não comparecimento 

do Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais (Se for 

microempresa ou empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – 

Salvador/BA)) e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 
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plano. Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO ALEXANDRE DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:55 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-73.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000621-69.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FABIO JOSE 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRES PAULA 

COSTA LEITE POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB: MT16873/O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 08:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-88.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. B. M. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: KAMILA DE MOURA SANTOS OAB: MT24032/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-39.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000623-39.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIEL 

RODRIGUES DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-09.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000625-09.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIEL 

RODRIGUES DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-91.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR COIMBRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-91.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VICTOR 

COIMBRA DE SOUZA POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/05/2020 Hora: 

11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 108140 Nr: 285-53.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:

 Vistos.

Cumpra-se conforme despacho retro (ref. 33).

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001874-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

APARECIDO FERREIRA DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001874-29.2019.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO FERREIRA DA 

COSTA - ME, APARECIDO FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER PASCOAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA QUINTINO DIGIGOV (REQUERIDO)

RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA (REQUERIDO)

RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURILENE SOUSA CARMO OAB - MT16682 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001206-58.2019.8.11.0010. REQUERENTE: WANDER PASCOAL DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA - ME, RAFAEL 

RICARDO VAZ FERREIRA, FERNANDA QUINTINO DIGIGOV Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001295-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENICE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001295-81.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: LAURENICE PEREIRA DOS SANTOS VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001734-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DAMASCENO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001734-92.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DA GLORIA 

DAMASCENO MATOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SINGULAR Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante 

a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA HOLSBACH PAVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000056-08.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: JESSICA HOLSBACH PAVAO Vistos. INDEFIRO o pedido 

de penhora online, uma vez que a executada não foi devidamente citada. 

Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias, acerca do endereço do 

polo passivo, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES CAMPOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001834-47.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FABIO LOPES CAMPOS - ME 

REQUERIDO: LISTAD COMUNICACOES LTDA SINGULAR Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002226-84.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JEFERSON ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001278-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ADRIANA DE LARA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001278-45.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: JESSICA ADRIANA DE LARA ALMEIDA 

VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do 

art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando 

que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase 

de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001615-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001615-34.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 
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caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002147-42.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002147-42.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANA LUCIA GONCALVES DE SOUZA Vistos. 

Antes de decidir acerca do deferimento do pedido de penhora realizado 

pela parte exequente, DETERMINO a expedição de ofício ao INSS para que 

indique nos autos, no prazo de 15 dias, o valor atualmente recebido pela 

requerida a título de pensão por morte. No mais, intime-se a requerida 

acerca do pedido formulado pelo exequente para, caso queira, se 

manifestar nos autos no prazo de 05 dias.. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-56.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000429-56.2019.8.11.0048. REQUERENTE: MARIANA ROSA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001553-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLVY SILVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001553-28.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: KELLVY SILVEIRA SILVA Vistos, etc. Passo a 

análise do pedido de penhora de salário da parte executada para 

pagamento do débito Exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a 

relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista 

no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do 

devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o 

suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Na 

espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que 

permitam aferir a excepcional capacidade da parte devedora de suportar a 

penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra de 

impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja intimada a 

empregadora da parte Executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência 

deste(a). Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando despesas mensais 

suas que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado 

sobre seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e 

decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS FARINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000277-59.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS 

FARINE Vistos. INDEFIRO o pedido de penhora sobre a verba recebida 

pela executada do INSS, uma vez que a referida quantia se refere à 

amparo social de pessoa portadora de deficiência, de modo que a penhora 

se mostra medida que poderia colocar em risco a subsistência de pessoa 

que já se encontra em situação de vulnerabilidade. Manifeste-se o 

exequente, no prazo de 05 dias, acerca do prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003094-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003094-62.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA 

EXECUTADO: MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ Vistos. 

Indefiro o pedido de penhora online nas contas da executada, uma vez 

que este sequer foi citado da presente demanda. Assim, determino que o 
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exequente se manifeste, no prazo de 05 dias, indicando o correto 

endereço do executado, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002103-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE SCORPIONI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002103-86.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: EDILAINE SCORPIONI DE OLIVEIRA VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002229-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002229-39.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA 

CRUZ VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos 

moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, deve a parte exequente 

trazer aos autos valor atualizado do débito, para que seja expedido 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001131-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO REZENDE DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001131-19.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: EVALDO REZENDE DUARTE Vistos, etc. Passo a 

análise do pedido de penhora de salário da parte executada para 

pagamento do débito Exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a 

relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista 

no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do 

devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o 

suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Na 

espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que 

permitam aferir a excepcional capacidade da parte devedora de suportar a 

penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra de 

impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja intimada a 

empregadora da parte Executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência 

deste(a). Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando despesas mensais 

suas que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado 

sobre seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e 

decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000053-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMILDO PEREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000053-53.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: DOMILDO PEREIRA DOS ANJOS Vistos. Indefiro o 

pedido de penhora online nas contas do executado, uma vez que este 

sequer foi citado da presente demanda. Assim, determino que o 

exequente se manifeste, no prazo de 05 dias, indicando o correto 

endereço do executado, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002097-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 562 de 995



BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002097-79.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VISTOS, 

ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001304-43.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001304-43.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA 

VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do 

art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando 

que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos 

autos valor atualizado do débito, para que seja expedido mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002099-49.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR CORDOVAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002099-49.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: GILMAR CORDOVAL VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001598-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIZE LERMEN FERREIRA (EXECUTADO)

FRANCINETE MARQUES AMORIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001598-32.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: PEDRO PEREIRA DA MOTA 

EXECUTADO: FRANCINETE MARQUES AMORIM, SOLANGE MARIZE 

LERMEN FERREIRA Vistos. 1. Atento ao pedido de penhora online 

constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser 

deferida eis que, além de constituir medida judicial com sustentação legal, 

também se mostra a mais apropriada neste momento processual. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ 

procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, tomando por base o CPF/CNPJ 

da parte devedora. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência, 

como se colhe dos documentos anexos. 2. Assim, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por 

via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na 

forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Na oportunidade, deverá a parte 

devedora, ainda, ser intimada a manifestar o interesse na realização de 

audiência para tentativa de conciliação entre as partes, bem como a, caso 

queira, opor embargos à execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. 

da Lei. 9.099/95. 3. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de 
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restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) e que permite consultas e envio de ordens judiciais de 

restrições de veículos à base de dados do Renavam, procedi nesta data à 

consulta por meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 4. Seguindo, sendo hipótese 

de deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. 5. Com efeito, 

tornaram sem resultado tais diligências, como se colhe dos documentos 

anexos. 6.Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Ademais, 

desde que previamente requerido pela parte interessada, defiro a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 8. Sem prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de quinze dias, em termos de prosseguimento da demanda 

executiva, sob pena de extinção. 9.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR TEODORO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (EXECUTADO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES OAB - SP326111 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000038-21.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDEIR TEODORO DOS 

SANTOS EXECUTADO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

S/A, MULTILASER INDUSTRIAL S.A. Vistos, etc. 1.DEFIRO o pedido de 

penhora online, via sistema BACENJUD, nas contas da parte executada, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 

512 e ss da CNGC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução. 2. Em razão da penhora 

positiva, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Art. 854. 

(...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. 

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Na 

oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a manifestar o 

interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes, bem como a, caso queira, opor embargos à execução no prazo 

legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, o bloqueio automaticamente se transformará em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, § 5º Rejeitada ou não 

apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante 

indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. Após, não 

manifestado interesse em realização de audiência para tentativa de 

conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à execução no 

prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000129-48.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: WENDELL PEREIRA DE MELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista que a 

liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para comprovação 

pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos termos do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online na conta 

bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, com fulcro 

no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do CPC e art. 512 e ss da 

CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a renda 

incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial, a teor do 

que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora positiva, intime-se a 

parte executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma 

do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de manifestação, 

transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do 

CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte 

credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos 

termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 11/2017-CM 

(art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002823-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BEZERRA COIMBRA (EXECUTADO)

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002823-53.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA, MARIA HELENA 

BEZERRA COIMBRA Vistos. 1. Atento ao pedido de penhora online 

constante dos autos, tenho que tal modalidade constritiva deve ser 

deferida eis que, além de constituir medida judicial com sustentação legal, 

também se mostra a mais apropriada neste momento processual. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ 

procedi à tentativa, via sistema BACENJUD, tomando por base o CPF/CNPJ 

da parte devedora. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência, 

como se colhe dos documentos anexos. 2. Assim, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por 

via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na 

forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Na oportunidade, deverá a parte 

devedora, ainda, ser intimada a manifestar o interesse na realização de 

audiência para tentativa de conciliação entre as partes, bem como a, caso 

queira, opor embargos à execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. 

da Lei. 9.099/95. 3. Ainda, ante a criação do Renajud, sistema on-line de 

restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 
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(CNJ) que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran) e que permite consultas e envio de ordens judiciais de 

restrições de veículos à base de dados do Renavam, procedi nesta data à 

consulta por meio do sistema RENAJUD, conforme regulamentação do 

Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 4. Seguindo, sendo hipótese 

de deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. 5. Com efeito, 

tornaram sem resultado tais diligências, como se colhe dos documentos 

anexos. 6.Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. Ademais, 

desde que previamente requerido pela parte interessada, defiro a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 8. Sem prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de quinze dias, em termos de prosseguimento da demanda 

executiva, sob pena de extinção. 9.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMILDA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003032-22.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: CLEMILDA DIAS Vistos, etc. 1.DEFIRO o pedido de 

penhora online, via sistema BACENJUD, nas contas da parte executada, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 6.830/80 e art. 

512 e ss da CNGC. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução. 2. Em razão da penhora 

positiva, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Art. 854. 

(...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este 

será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. 

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Na 

oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada a manifestar o 

interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação entre as 

partes, bem como a, caso queira, opor embargos à execução no prazo 

legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. Decorrido o prazo 

assinalado, o bloqueio automaticamente se transformará em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, § 5º Rejeitada ou não 

apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária 

que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante 

indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. Após, não 

manifestado interesse em realização de audiência para tentativa de 

conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à execução no 

prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002102-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE GOMES TOZETI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002102-04.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: CLEIDIANE GOMES TOZETI VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000766-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000766-96.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em vista que a 

liquidação do débito foi realizada pela Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, bem como, o decurso do prazo para comprovação 

pela parte executada de pagamento da RPV expedida, nos termos do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DEFIRO o pedido de penhora online na conta 

bancária do Estado de Mato Grosso mantida para tais medidas, com fulcro 

no art. 6º do referido provimento, c/c. art. 854, do CPC e art. 512 e ss da 

CNGC, sobre o valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a renda 

incidente nos ganhos pagos em cumprimento de decisão judicial, a teor do 

que dispõe a Lei n.º 8.541/92. Restando a penhora positiva, intime-se a 

parte executada para eventual manifestação no prazo legal, tudo na forma 

do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC. Decorrido o prazo de manifestação, 

transformado o bloqueio em penhora por força de lei (art. 854, § 5º, do 

CPC) e nada sendo requerido nos posteriores 15 (quinze) dias, conforme 

previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o valor em favor da parte 

credora. Sem prejuízo, intime-se o Estado para recolhimento do tributo, nos 

termos do cálculo realizado pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

nos termos da Lei n.º 10.656/2017 (art. 8º) e Provimento n.º 11/2017-CM 

(art. 5º). Int. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 001/2020- JASM - Diretoria 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALEXANDRE SÓCRATES MENDES, JUIZ 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE JUARA, NO EXERCÍCIO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E; 

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro tomar quaisquer 

providências de ordem administrativa, relacionadas com a fiscalização, 

disciplina e regularidade dos serviços forenses e delegados;

 CONSIDERANDO a decisão da administração superior do e. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso emanada no expediente n. 

0087341-57.2018.8.11.000, que por meio do Ofício n. 452/2020-DAP 

determinou a "instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face 

de RENATA ALVES DIAS – Assessora de Gabinete I, matrícula 28130, 

para apuração de desobediência no descumprimento das determinações 

destinadas à regularização dos informes relativos ao período de 2012 à 

2018"; 

 R E S O L V E: 

 Art. 1° - Instaurar Processo Administrativo Disciplinar visando apurar os 

fatos descritos, no que tange a eventual descumprimento da ordem da 

Presidência de determinações destinadas à regularização dos informes 

relativos ao período de 2012 à 2018;

 Art. 2° - Deverão ser observados rigorosamente os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, observando-se os comandos normativos 

previstos nos Provimento n° 05/2.008 – CM, e Lei Complementar Estadual 

n° 104/1.990;

 Art. 3° - Determino a citação pessoal da processada, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente sua defesa e indique as provas que deseja 

produzir. Após, designe-se audiência para interrogatório e demais trâmites 

processuais previstos no art. 33 do Provimento n° 05/2.008 CM;

 Art. 4° - O processo deverá encerrar-se no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, após a constituição da comissão processante, permitida 

uma prorrogação, caso justificável o atraso.

 P.R.I.C.

 Remeta-se cópia desta Portaria, bem como de seu anexo, à Diretoria do 

Departamento Auxiliar da Presidência com referencia ao Ofício n. 

452/2020 - DAP.

 Em Juara/MT, 09 de março de 2020. 

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 

 

 P O R T A R I A Nº 11/2020 

O DR. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e: 

Considerando o disposto no artigo 1º, do Decreto Municipal 1.428/2020, 

que estabeleceu a data de 19 de março como feriado municipal, em virtude 

de São José ser o Padroeiro desta Cidade; 

Considerando que neste ano a data de 19 de março será numa 

quinta-feira, dia útil; 

 RESOLVE: 

 I - SUSPENDER o expediente no âmbito desta Comarca no dia 19/3/2020 

(quinta-feira), em virtude do feriado municipal, retornando as atividades 

normais no dia 20/3/2020 (sexta-feira). 

II - PRORROGAR para o dia 20/3/2020, os prazos processuais iniciados ou 

completados nesse dia.

 III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta a 

Corregedoria Geral de Justiça, Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Ministério Público, Defensoria Pública e 20ª 

Subseção da OAB/MT. 

Juara., 5 de março de 2020

 Alexandre Sócrates Mendes 

Juiz de Direito e Diretor do Foro

  

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001392-57.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO BARPP (REQUERENTE)

TERESINHA HERMINIA BARPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI OAB - SC8609 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENICIOS RODRIGUES DA LUZ (REQUERIDO)

PAULO NUNES DE REZENDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

PROCESSO n. 1001392-57.2019.8.11.0018 Valor da causa: R$ 

1.479.257,04 ESPÉCIE: [Citação, Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: GUMERCINDO BARPP Endereço: Rua 

Conselheiro Mafra, 400, Centro, CAÇADOR - SC - CEP: 89500-127 Nome: 

TERESINHA HERMINIA BARPP Endereço: Rua Conselheiro Mafra, 400, 

Centro, CAÇADOR - SC - CEP: 89500-127 POLO PASSIVO: Nome: PAULO 

NUNES DE REZENDE Endereço: RUA TAMATÁIA, 48, CONJUNTO 

RESIDENCIAL OCTAVIO PÉCORA, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79012-150 

Nome: MARCOS VENICIOS RODRIGUES DA LUZ Endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 137, - ATÉ 662/0663, AMAMBAÍ, CAMPO GRANDE - MS 

- CEP: 79008-060 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para recolher custas da diligência solicitada na petição de ID 

2959899, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante 

mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não promover os 

atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. JUARA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 2341 Nr: 733-66.1999.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morgado & Bucci Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O

 Processo nº 733-66.1999.811.0018

Código nº 2341

Vistos etc.

DEFIRO o requerimento de fls. 93, e determino a expedição de Mandado de 

Penhora e Avaliação, devendo recair a constrição sobre bens 

penhoráveis do Executado, juntados aos autos às fls. 94/95, até o limite do 

débito, sendo observado o valor de fls. 96, atentando-se para a 

necessidade de Carta Precatória em caso de endereço em outra Comarca, 

para a penhora em imóveis e a constrição dos veículos em nome do 

executado, lavrando-se o competente auto.

Realizada a Penhora, INTIME-SE o Executado, para manifestarem acerca 

da penhora, no prazo de 10 (dez) dias.

Sendo infrutífera a diligência, ou após manifestação do Executado, 

INTIME-SE o Exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito para o regular prosseguimento do 

feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 03 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 33741 Nr: 1313-47.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBS, FBS, JBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1313-47.2009.811.0018.

Código nº 33741

Vistos, etc.

Diante da manifestação da Defensoria Pública de fls. 145, verifica-se que 

já houve a citação por edital do requerido Lourival Rodrigues Siqueira, 

conforme fls. 140, restando ainda, pendente a nomeação de curador 

especial.

Assim, NOMEIO o Dr. Moacir Velozo Júnior, OAB/MT 17762/A, como 

curador especial do mencionado requerido, nos termos do art. 72, II do 

CPC, para apresentar contestação no prazo legal, devendo ser 

cientificada pessoalmente desta decisão.

 Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Após, com a manifestação do curador nomeado, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 27 de fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43805 Nr: 916-80.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Pavão, Jorge Balbino da Silva, Maria Josepha 

Rodrigues Pavão, Anilton Rodrigues Pavani, Pedro Pavão, Tereza de 

Lourdes Pavão de Oliveira, Gilmar Donisete Tavecho, José Carlos Pavão, 

Marineide Cabral de Oliveira Pavão, João Pavão, Railda de Oliveira Pavão, 

Valdecir Pavão, Adelicia Vieira Pavão, Elizabete Aparecida Pavao Rabelo, 

Elizeu da Costa Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 916-80.2012.811.0018

Código nº 43805

Vistos etc.

Em que pese os vários documentos juntados aos autos, verifico que na 

certidão de óbito constam 09 filhos, faltando em detida análise 

informações referente à filha Maria Aparecida Pavão.

Assim, intime-se o causídico para regularizar no prazo de 10 dias, após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 03 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 28296 Nr: 856-49.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Moraes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 856-49.2008.811.0018

Código nº 28296

Vistos etc.

Em que pese à informação de petição de fls. 197 em que informa que a 

parte autora era viúva quando de seu falecimento, em detida análise de 

certidão de óbito juntada às fls. 210 dos autos, consta que a autora 

quando de seu falecimento deixou viúvo o Sr. Geraldo Quintino Rosa, 

assim determino a intimação do causídico para regularizar a habilitação de 

todos os herdeiros nos autos, ou comprovar o falecimento do Sr. Geraldo 

no prazo de 10 dias.

Com a juntada da documentação necessária, vistas a parte requerida para 

se manifestar acerca da habilitação, no prazo de 10 dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos cálculos 

apresentados pela Autarquia e já aceitos pela parte autora às fls. 208.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Juara/MT, 03 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 1338 Nr: 31-62.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Antonio Pajanoti, Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Processo nº 31-62.1995.811.0018

Código nº 1338

Vistos etc.

Inicialmente determino que a Secretaria providencie a troca da etiqueta nos 

autos, eis que está ilegível.

Diante da petição de fls. 491/492, intime-se a parte autora na pessoa do 

causídico informado em petição de fls. 490 (devendo a secretaria 

providenciar o cadastro correto), para se manifestar requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 dias.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 03 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 21423 Nr: 3861-50.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARLOS BERGO - 

OAB:8435

 Passo a decidir.Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade 

ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, 

conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica 

condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 

do Código de Processo Civil – CPC.Ademais, verifica-se nos autos que 

não houve informação de parcelamento do débito, muito menos de 

quitação. Apenas há pedido de suspensão do feito para realização de 

diligências com o intuito de localização de bens penhoráveis (fl.35).No 

caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que não prospera 

as alegações da parte embargante, eis que analisando detidamente a 

sentença, verifico que inexistem quaisquer omissões, contradições ou 

obscuridade a serem sanadas. Menciono ainda que, o respeitável 

decisium foi conclusivo, enfrentando toda a questão posta em 

Juízo.Assim, eventual outro descontentamento acerca do seu conteúdo 

deve ser postulado pelos mecanismos recursais existentes, e não por 

meios dos embargos declaratórios, que como se sabe, somente é factível 

para as hipóteses em que na decisão houver omissão, obscuridade ou 

contradição. Assim, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no 

mérito, NEGO PROVIMENTO a pretensão neles deduzida, conforme 

preconiza o artigo 1022, II do CPC, mantendo assim a sentença como esta 

lançada.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Juara/MT, 03 de março de 2020.JULIANO HERMONT HERMES 

DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 10072 Nr: 36-50.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jueine Paulo da Mota, Vanda Arantes Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO & BUCCI LTDA, Yvone Martins de 

Camargo e Bucci, Otavio Cesar Bucci, Luiz Carlos Bachega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 .Assim, DEFIRO o pedido formulado para que seja realizada nova 

avaliação no imóvel, para isso NOMEIO Real Brasil Consultoria e Perícias 

Ltda, endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 408 – 

Bosque da Saúde, CEP 78050-000, tel: (65) 3052-7636, e-mail: 

contato@realbrasil.com.br, Cuiabá/MT, para realizar a perícia tantos nos 

bens imóveis, quanto nos bens móveis.Com a apresentação da proposta, 

e com a concordância da parte Executada, INTIME a para depositar o valor 

dos honorários periciais, nos termos do artigo 95, caput, do CPC, no prazo 

de 15 dias. INTIMEM-SE, desde já, as partes para, querendo, indicarem 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 10 dias.Como 

quesitos do Juízo para Imóvel: a)Qual a localização exata do imóvel?

b)Qual a área total do imóvel e sua matrícula?c)Qual o valor?d)Existem 

benfeitorias no Imóvel? Se positiva, quais e seus respectivos 

valores.Decorrido o prazo, encaminhe ao Sr. Perito Judicial cópia dos 

quesitos apresentados pelas partes, caso estes apresentem, bem como, 

dos quesitos deste Juízo.O Sr. Perito deverá ser notificado para cumprir o 

encargo, independentemente de compromisso (artigo 466, caput e §1º do 

CPC), devendo marcar o início da perícia com antecedência mínima de 30 

dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que providencie as 

devidas intimações, em conformidade com o Artigo 474 do CPC.O Sr. 

Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, §3º, do CPC, 

devendo entregar o laudo no prazo máximo 40 dias após o início da 

perícia.Após a apresentação do laudo, bem como a devida avaliação, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

05 dias.Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis 

pa ra  tan to ,  venham CONCLUSOS pa ra  de l i be raçã o 

pertinente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se e certificando-se o 

necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 38928 Nr: 2951-81.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Reolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora - OAB:Mat. 1662176

 COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Por fim, ante o teor da petição de fls. 96, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da 

Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF.Diante do princípio da causalidade, CONDENO a autarquia ré nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 8º do art. 85 do 

CPC. SEM CUSTAS, haja vista que nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF/1988, art. 109, § 3º), o 

INSS está isento das custas somente quando lei estadual específica prevê 

a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º do art. 496 do CPC, já que o 

valor da condenação, nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários 

mínimos.Com o trânsito em julgado da sentença, requisite a Secretaria o 

seu cumprimento ao Gerente Executivo do INSS da Comarca de Sinop/MT, 

no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 500,00, com 

fundamento no art. 537, do CPC, sem prejuízo da sanção pessoal prevista 

no art. 77, inciso IV e parágrafo único, do CPC, que desde já arbitro em R$ 

800,00, a ser destinada ao FUNAJURIS.Após, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo do art. 

523, §1º e § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.EXPEÇA-SE o necessário.Juara/MT, 04 de março de 

2020.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 35827 Nr: 3388-59.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12040, Flaviana Letícia R. Moreira - OAB:12.891/

12.891, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

924, II, do CPC.Defiro, desde já, a expedição de alvará para levantamento 

dos honorários sucumbenciais. Custas processuais remanescentes em 

face do Requerido. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito 

em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

providências cabíveis.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Juara/MT, 

05 de Março de 2020.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de 
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Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 41690 Nr: 2125-21.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: V. H. Moraes Farmácia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Univales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701

 Processo nº 2125-21.2011-811.0018

Código: 41690

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas, proposta por V. H. Moraes 

Farmácia – ME em face de SICREDI UNIVALES, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora peticionou às fls. 269, pela intenção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte autora merece acolhimento, 

porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, consequentemente 

revogo a liminar anteriormente concedida.

Sem custas, nesta fase processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com transito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 05 de Março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 64952 Nr: 2218-76.2014.811.0018

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Elcio 

Sguario Muchalak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” e “c”, do Código de 

Processo Civil.Custas processuais nos termos do art. 90, § 3º do 

CPC.Honorários advocatícios conforme pactuado. Caso requerido pela 

parte, DEFIRO desde já o desentranhamento dos documentos originais 

juntados aos autos.PROCEDA-SE IMEDIATAMENTE o cancelamento de 

toda e qualquer penhora, averbação e/ou restrição relacionada ao 

presente feito.Proceda a Secretaria a expedição de Alvará, para liberação 

de valores depositados no autos, em conta informada no Acordo, qual 

seja: Município de Juara, ag. 2836-3, c.c. 14.804-0.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para as providências cabíveis.Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Juara/MT, 05 de 

Março de 2020.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70909 Nr: 1740-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Rodrigues Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que constam nos autos, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos de 

terceiro, confirmando a liminar concedida às fls. 38/39, para determinar a 

desconstituição da penhora realizada no Imóvel Chácara n. 23, com área 

de 8,00ha, situado na Zona Leste da Gleba Taquaral, neste Município, 

conforme Matrícula n. 2.009, registrado junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Juara/MT.Nos termos da Súmula 303/STJ, "em embargos de 

terceiro, quem deu casa à constrição indevida deve arcar com os 

honorários advocatícios", o que é o caso dos autos, eis que a parte 

embargante não fez a devida averbação da venda junto a matricula do 

imóvel, ocorre que a parte é beneficiária da Justiça gratuita, assim, deixo 

de condenar em custas e honorários sucumbenciais.Após o transito em 

julgado, translade-se cópia aos autos em apenso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Com o trânsito em julgado, à CAA.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juara/MT, 06 de Março de 2020.JULIANO HERMONT HERMES 

DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 117712 Nr: 6209-21.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Cagnoni Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Luiz de Oliveira, Manoel Afonso Almeida, 

Elcio Lima do Prado, Advocacia Prado & Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanatta Piassa - 

OAB:24.671-O, Reinaldo Lorençoni Filho - OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Processo nº 6209-21.2018.811.0018

Código nº 117712

Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a ausência de manifestação 

do Juízo acerca da ocorrência do litisconsórcio passivo necessário em 

relação ao advogado subscritor do pedido de desistência que deu azo à 

sentença dos autos nº 43651, objeto da presente ação.

Assim, DETERMINO que a parte autora providencie a citação do Dr. Daniel 

Zavareze para compor o polo passivo dessa demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 115 parágrafo único, 

CPC), apresentando contestação no prazo legal.

Após o prazo, certificando-se o necessário, vista a parte autora, para 

requerer o que de direito.

Quanto ao pedido de restituição do valor constrito nos autos em apenso 

(43651), verifica-se que não restou devidamente comprovado desde a 

decisão de fls. 51/52, a necessidade de se liberar ao autor referido valor, 

vez que a suspensão determinada no referido decisum, tem o escopo de 

evitar eventual prejuízo para as partes.

Assim, indefiro referido pleito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 09 de março de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3079-33.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Ricieri Vendrametto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos as peças 

necessarias para formação da carta de adjudicação, no prazo legal, bem 

como recolha as custas/taxas necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78238 Nr: 1190-05.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vicente do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin, Mirian Venancio Pinheiro, 

Biatriz Maria da Conceição Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Nathalia Messias Junglaus - OAB: 26.567/MT, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/O MT

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33549 Nr: 1166-21.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pavaneli Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para ciência da manifestação 

do INSS as fls. 152-v.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66522 Nr: 3397-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Vilela de Figueiredo, RIOPEC - RIO SANGUE 

PECUÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Sebastião Moreira de Souza, Marlete 

Piovezan de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andyra Piovesan Moreira De 

Souza - OAB:11.815/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Vistos etc;

Intime-se o perito para indicar e informar a este juízo e as partes, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, data e local para ter início a 

produção da prova, a fim de dar ciência as partes.

As diligências periciais deverão ser concluídas no prazo máximo de 90 

(noventa dias), com a apresentação do laudo em

juízo.

Defiro a liberação de 50% do valor dos honorários periciais.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 1165-89.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni, Ceres Agronegócio de 

Insumos Agrícola Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Levi Bervig - 

OAB:6312-A

 D E C I S Ã O

Considerando que não fora atribuído aos embargos à execução o efeito 

suspensivo (Código 82682), defiro o pedido de adjudicação do bem imóvel 

avaliado e penhorado às f. 127/129.

Após a comprovação efetiva do pagamento da diferença, caso o valor do 

crédito seja inferior ao valor do bem, e da quitação do imposto de 

transmissão, lavre-se o auto de adjudicação, encaminhando para 

assinatura.

Uma vez assinado o auto de adjudicação, no prazo de 20 (vinte) dias, o 

interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de carta 

de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o 

recolhimento das custas de expedição.

Na mesma oportunidade, deverá comprovar ainda, a ciência de todas as 

pessoas previstas no art.799 e 889 do Código de Processo Civil, com 

cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para 

conferência, ou, declarar expressamente sua inocorrência.

Em seguida, feitas as conferências necessárias pela Serventia, o que 

deverá ser certificado, expeça-se carta de adju¬dicação, e, havendo 

requerimento expresso, mandado de imissão ou ordem de entrega ao 

adquirente, encaminhando para assinatura.

No mais, caso o valor do crédito seja superior ao valor do bem adjudicado, 

deverá o exequente providenciar a elabo¬ração de novos cálculos, 

prosseguindo a execução pelo saldo remanescente.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105885 Nr: 1086-42.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio Cardozo 

Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Vistos etc;

Manifestem-se as partes, acerca das provas que eventualmente desejam 

produzir.

Prazo: 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110384 Nr: 3133-86.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS PEDRO DA SILVA, Cpf: 

85007587168, Rg: 1598743-4, Filiação: Orentina Ramos da Silva e João 

Pedro da Silva, data de nascimento: 03/10/1976, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, sol te i ro(a),  serviços gerais/motor ista,  Telefone 

81125902/9982-0354. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: intime-se a parte executda para no prazo de 15 dias, pague o 

valor indicado no demostrativo discriminado abaixo.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de cumprimento de sentença 

onde o requerido Carlos Pedro da Silva deve pagar a quantia de R$ 

1.229,96 (mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos) 

referente a pensão alimentícia + despesas extraordinárias) para a 

requerente Valdilene Jorge dos Santos.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã O Recebo o cumprimento de 

sentença.Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
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independentemente de penhora ou nova intimação, a presente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento (10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento 

(10%). Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, 

desde já determino a realização de penhora on line dos valores 

buscados.INTIME-SE e CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcela da Cruz 

Ferreira, digitei.

Juara, 05 de março de 2020

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 3221-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Antonio Bertozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Paulino, João Carlos Paulino, Fausto 

Vedoveto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - 

OAB:18182/A

 Vistos etc.

Considerando o decurso de tempo considerável, determino nova avaliação 

do imóvel penhorado, devendo o meirinho avaliar o imóvel e suas 

benfeitorias.

Após, manifestem-se as partes.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91509 Nr: 2424-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Jaqueline de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Torsi de Oliveira - 

OAB:21421/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, acolho a preliminar de correção do valor 

da causa e no mérito julgo procedente a pretensão inicial, para o fim de 

DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da autora o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na exordial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do 

CPC.Arbitro a causa o valor de R$33.582,82 (trinta e três mil quinhentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) devendo a parte autora 

recolher custas e taxas complementares sobre o novo valor.Condeno a 

parte requerida em custas e honorários no patamar de 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Após, transitada em julgado a sentença e recolhidas 

as custas e taxas complementares, AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72268 Nr: 2349-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMM, MEMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - OAB:19378A, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:23070/B, TONI FERNANDES 

SANCHES - OAB:19529/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC, fixando os alimentos definitivos devidos 

por THIAGO VICENTINO FREGADOLLI a sua filha menor MARIA EDUARDA 

MENDES FREGADOLLI, no montante de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e 

dois reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo vigente, computáveis desde a citação, bem como 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (escolar, médicas e 

hospitalares, medicamento e dentista) desde que não cobertas pelo SUS. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91879 Nr: 2595-42.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Juara-MT e jurisdiciona no Juizado Especial, Diretoria do foro, 

cumulando ainda com a 3ª Vara Criminal, o que ocasiona incompatibilidade 

de pautas para realização de audiências, REDESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 28/04/2020 às 16h30min.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18882 Nr: 1343-87.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Intimar a patrona da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.316/334, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34680 Nr: 2239-28.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Angelo de Brida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas judiciais no importe de R$ 

1.267,96(mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e seis 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença. Informo que a 

guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias 

On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas e taxas finais 

ou remanescentes- preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, que após o pagamento 

da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 35481 Nr: 3042-11.2009.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Câmara, Vera Lucia 

Hainosz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.186/189, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66176 Nr: 3165-33.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mizoguchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Jackson F. Coleta Coutinho - OAB:9172- B, José 

Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12.009, Leonardo Fernandes 

Maciel Esteves - OAB:14.143, Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 DESPACHO

Em razão da certidão de fl. 163, intime-se pessoalmente a parte exequente 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o 

que entender de direito, sob pena de extinção anômala.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62836 Nr: 290-90.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMACrJCCV, JCCV, JC, FV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJY-rJYJ, ACY, JYJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrona da parte autora para conhecimento e manifestação quanto 

a juntada de Carta Precatória de fls.145/159, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 3535-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miriam Venancio Pinheiro, Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor da Silva Dantas - 

OAB:MT0019755O, Janaína Braga de Almeida - OAB:13.701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Nathalia Messias Junglaus - OAB: 26.567/MT, 

PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:7131, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/O MT

 DESPACHO

Em atenção ao artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a petição de fl. 147/159.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79121 Nr: 1618-84.2016.811.0018

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se a pesquisa de endereços SOMENTE nos 

sistemas conveniados do TJMT, neste caso SIEL, visando descortinar da 

parte requerida.

Se for encontrado novo endereço, cite-se via oficial de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de fl. 47. Dessa 

forma, deverá a parte requerida ser citada por edital.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81848 Nr: 2880-69.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42864 Nr: 3294-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucilene do Nascimento Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Obadia Vieira, Generci Obadia de 

Barros Vieira, Josimar Obadia Vieira, Vagner Obadia Vieira, Jeuza 

Graciela Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, André Rodrigo Schneider - OAB: 

MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro 

Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar o patrono da parte autora quanto a audiência designada para o dia 

10/03/2020 às 17h10m, nos autos da Carta Precatória nº 

1000164-10.2020.8.11.0019, Vara Única de Porto dos Gaúchos, conforme 

informação juntada às fls.163/164.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43577 Nr: 688-08.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Moreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52(quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a 
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que foi condenada nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 149,12(cento e 

quarenta e nove reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o número único do 

processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. Informo ainda, 

que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36826 Nr: 992-75.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozemar Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrona da parte autora para conhecimento e manifestação quanto 

a juntada de Carta Precatória negativa de fls.258/265, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103837 Nr: 8672-67.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Aparecida Rodrigues Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Batista Duarte Ltda, Ederson 

Matyak Jandre, João Batista Duarte, Henrique Duarte Neto, Seguradora 

Sampo Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alline Paniago Miranda dos 

Santos - OAB:18.380, ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - 

OAB:20.011A, Bruno Garcia Peres - OAB:14.280-B, Daniele de Farias 

Ribeiro Gonzaga - OAB:36.528/GO, Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23070/B, Fabiane Gomes Pereira - OAB:30.485/GO, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, Olivia Zucato Juliani Alves 

Athaide - OAB:20.533, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12.093-B, 

Ricardo Alves Athaide - OAB:11.858-A, Uillerson Ferreira da Silva - 

OAB:20.972

 DESPACHO

Analisando os autos, verifico que pende de análise o pedido de tutela de 

urgência com o fito de determinar que as requeridas solidariamente 

arquem com as despesas médicas e medicamentos, bem como pague 

pensão mensal a requerente no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem, o pedido acima descrito, não merece prosperar, uma vez que 

com seu deferimento poderá acarretar a irreversibilidade da medida caso 

o feito seja julgado improcedente, além disso, as despesas médicas e os 

medicamentos fazem parte do próprio mérito da ação, o que será 

analisado em sentença.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, ante a irreversibilidade, bem como a 

difícil reparação, além da falta dos pressupostos de urgência/ dano 

contidas no art. 300 do NOVO Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela 

de urgência.

 Outrossim, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107249 Nr: 1750-73.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Otavio Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S/A, General Motors do Brasil 

Ltda, BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 DECISÃO SANEAMENTOTrata-se de “Ação de Rescisão de Contrato de 

Compra e Venda e de Financiamento do Bem Móvel Defeituoso, C/C Pedido 

de Devolução de Valores Pagos C/C, Indenização por Danos Morais C/C 

Pedido de Tutela de Urgência” ajuizada por CARLOS OTAVIO SAVOINE em 

face de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., BRESSAN LAMONATTO & 

CIA LTDA – VIA NORTE SINOP E BANCO GMAC S/A., aduzindo que é 

pecuarista e que realizou a compra do Veículo Chevrolet S-10, modelo LT 

FD4, cabine dupla, flex 4x4, ano de fabricação modelo 2016/2017, junto a 

reclamada Via Norte/Sinop-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88511 Nr: 927-36.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Marangoni dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 A parte recorrida já apresentou as contrarrazões. Assim, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1° 

Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115845 Nr: 5534-58.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Juntada de documento protocolado pela WEB através do Sistema PEA.

Petição do Réu, Id: 137976, protocolado em: 06/03/2020 às 10:39:19

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 129283 Nr: 3361-27.2019.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooper. de Crédito Rural do Vale do 

Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão 

deduzida na inicial pelo embargante, reconhecendo a validade da citação 

por edital, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do NCPC.Sem custas e sem honorários.Transladem-se 

cópia da presente aos autos de Execução de Título Extrajudicial Cód. 

81848 e INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento à 

execução no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 8834 Nr: 428-43.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Antonio Faria, Cpf: 23735678904 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Águas Claras, Cidade: Juara-MT

Resumo da Inicial:Trata-se de uma ação de Execução Fiscal movida pela 

Fazenda Pública Estadual em face de Antonio Faria, referente a certidão 

de dívida ativa nº 000022/03. Foi realizada a penhora on-line via Bacenjud 

nos autos, efetivado o bloqueio e transferido para Conta Única. Intime-se o 

executado para apresentar embargos no prazo de 30 dias (art.16 LEF).

Nome e cargo do digitador:Marcela da Cruz Ferrari, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 129577 Nr: 3475-63.2019.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nathan Marchry Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooper. de Crédito Rural do Vale do 

Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão 

deduzida na inicial pelo embargante, reconhecendo a validade da citação 

por edital, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inc. I, do NCPC.Condeno a parte embargante ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de 10% do 

valor da causa.Transladem-se cópia da presente aos autos de Execução 

de Título Extrajudicial Cód. 95850 e INTIME-SE a parte exequente para dar 

prosseguimento à execução no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que de direito.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90581 Nr: 1939-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paiva Martins de Paiva Ltda-ME, Roberto 

Aparecido Paiva, Rosemari Heemann de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I ATrata-se de Execução de Título 

Extrajudicial, em que após a citação, a parte executada apresenta 

exceção de pré-executividade (fls. 100/103), sustentando nulidade do 

título executivo extrajudicial uma vez que a inicial foi instruída com 

documento que não é líquido, certo e exigível.A parte exequente 

apresentou manifestação às fls. 114/121, refutando as alegações da 

parte executada.É o relatório. Decido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 4536-27.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathan Marchry Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 114139 Nr: 4771-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairane Farias Rabelo Leitão - 

OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos.

Apensem-se os presentes embargos aos autos de código nº 70690.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 17 da LEF.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76101 Nr: 278-08.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Marmol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC Hundai S/A, Hyundai Heavy Industries 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO PRADO LOPES - 

OAB:143263, LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR - OAB:149415

 CÓDIGO N° 76101D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de 

embargos de declaração, em que a parte intimada para se manifestar 

acerca das provas que deseja produzir, alegou a omissão em relação a 

dois pontos levantados na contestação, que deveriam ser analisados 

antes da realização de audiência. Pois bem. Após detida análise dos 

autos, entendo que os embargos devem ser providos, com a finalidade de 

remeter os autos ao juízo da Comarca de Itatiaia/RJ, sede a requerida 

Hyundai Heavy Industries Brasil.A relação jurídica existente entre as 

partes não se afigura como de consumo, porquanto se trata de crédito 

concedido a produtor rural, de modo a propiciar o fomento de atividade 

agrícola e/ou pecuária. O contrato de compra e venda de maquinários 

firmado por produtor rural, visando alavancar seu negócio, não configura 

relação de consumo, motivo pelo qual a competência é definida pela regra 

geral do domicílio da parte requerida. Nesse sentido:(...) FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS acolho os embargos de declaração, com a finalidade de 

acatar a preliminar aventada na contestação, e reconhecer a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação.DETERMINO a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Itatiaia/RJ, juízo do domicílio da parte requerida embargante.Preclusa a 

presente decisão, remetam-se os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações pertinentes.CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76101 Nr: 278-08.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Marmol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMC Hundai S/A, Hyundai Heavy Industries 

Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO PRADO LOPES - 

OAB:143263, LUIZ CARLOS BORGES JUNIOR - OAB:149415
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 DECISÃO

Compulsando os autos, vislumbro que as questões preliminares já foram 

analisadas às fls. 292/293.

 Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das 

partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

31/03/2020 às 16h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) dias da 

data da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76979 Nr: 706-87.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, 

Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Juara-MT e jurisdiciona no Juizado Especial, Diretoria do foro, 

cumulando ainda com a 3ª Vara Criminal, o que ocasiona incompatibilidade 

de pautas para realização de audiências, REDESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 28/04/2020 às 15h30min.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72710 Nr: 2542-32.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607-RS, Volnei Coppeti - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Defiro em parte o pedido de fl. 115 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereços SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT, neste caso 

SIEL.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, expeça-se novo mandado.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, intime-se a parte autora 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 2574-37.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Patussi Marmol, João Marmol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo os embargos à execução no efeito meramente devolutivo.

Distribuam-se os embargos apartados e apense-se aos autos código 

72785.

No mais, compulsando os autos verifico que a parte executada já 

impugnou os embargos opostos.

Após o desentranhamento, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 2959-82.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga 

denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:131.600, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Defiro o pedido de fl. 304.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, em conta informada por ela à fl. 304.

No mais, intime-se a parte executada para manifestar acerca da petição 

de fl. 304.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73785 Nr: 3080-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, defiro o pedido de buscas por meio do sistema RenaJud e 

para tanto, determino a consulta de veículos em nome da parte 

executada.Sendo encontrado veículo, proceda-se a restrição dos bens 

apenas para transferência, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação dos veículos encontrados.Caso contrário, manifeste-se a parte 

exequente no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens a penhora.Quanto 

ao pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes 

por meio do sistema SerasaJud, determino que expeça-se certidão de 

inteiro teor para que a parte exequente leve a protesto nos termos do 

artigo 517, §1º do CPC.Intime-se e cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73969 Nr: 3161-59.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julho Cezar de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Em atenção ao artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a petição de fl. 115.

Após, concluso para deliberação.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74270 Nr: 3305-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Souza Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT., André Ítalo Gomes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Sandra Aline de Farias - OAB:21308, Sandra Aline 

de Farias - OAB:21308/O

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por IASMIM VITÓRIA 

SOUZA DE LIMA, CAIO RODRIGO SOUZA DE LIMA E ANA CAROLINE 

SOUZA DE LIMA representados por sua genitora Ana Paula Souza Miguel 

em face de ANDRÉ ITALO GOMES DE LIMA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro do processo as partes acostaram ao feito minuta de 

acordo, pugnando por sua homologação e suspensão dos autos até seu 

cumprimento integral (fls. 104/107).

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

Sim, pois conforme minuta apresentada nos autos, as partes 

transacionaram.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 104/107), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, SUSPENDO O 

PROCESSO até o cumprimento final da obrigação (20/11/2021), com 

fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

 O processo ficará SUSPENSO, nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida, devendo a parte 

manifestar acerca do cumprimento da obrigação, em até 30 (trinta) dias 

após o marco final da obrigação.

 Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar, 

quanto ao cumprimento do acordo, valendo o silêncio como quitação 

integral do débito.

Havendo manifestação de qualquer das partes venham-me os autos 

conclusos. Caso contrário, remetam-se os autos ao arquivo provisório 

com as baixas necessárias.

Deixo de proceder baixa de qualquer restrição realizada em desfavor do 

executado, eis que tal medida não foi adotada por este Juízo nesta ação.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça.

Por fim, intime-se a Defensoria Pública acerca da avença, tendo em visto 

que os exequentes são assistidos por ela.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74416 Nr: 3404-03.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Sandy de Paula Alves - OAB:70284, TONI FERNANDES 

SANCHES - OAB:19529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39152 Nr: 3173-49.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Vanderlei Lima Santana, Cpf: 

85622974968, Rg: 5.963.707-0 SSP PR Filiação: Antonio Lima Santana e 

de Carmelita Lehmkuhl Santana, data de nascimento: 17/04/1972, 

brasileiro(a), natural de Planaltina do paraná-PR, separado(a) 

judicialmente, pecuarista/contador, Endereço: Rua Marilia, 214-W Ou 605, 

Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT

Resumo da Incial:Trata-se de uma ação de Execução Extrajudicial movida 

por Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda em face de Vanderlei 

Lima Santana que é credor das duplicatas 009241, 009250-1, 009250-02 e 

009250-3 todas vencidas. Diante do exposto a parte autora requer a 

citação do requerido para que efetue o pagamento da dívida devidamente 

acrescida de juros e correções monetárias.

Decisão/Despacho:Considerando que a presente ação tramita a anos sem 

que a parte executada tenha sido ao menos citada, DEFIRO a sua citação 

por edital, para responder a presente ação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Marcela da Cruz Ferrari, Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58099 Nr: 576-05.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar Patrono da parte executada para que apresente, em cartório, seu 

cliente para assinatura do termo de caução, conforme determinado às fl. 

143/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81859 Nr: 2884-09.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Silvestre Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Defiro em parte o pedido de fls. 124/125, efetue-se a pesquisa de 

endereços SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT, neste caso 

SIEL, visando descortinar o endereço da parte executada para fins de 

expedição de mandado de penhora e avaliação.

 Quanto ao pedido de protesto como medida coercitiva, determino que 

expeça-se certidão de inteiro teor para que a parte exequente leve a 

protesto nos termos do artigo 517, §1º do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82911 Nr: 3440-11.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Beraldo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 D E S P A C H O

Defiro o pedido de fl. 75, determino que as intimações sejam feitas 

exclusivamente em nome do advogado constituído Pedro Roberto Romão.

Nesta data os autos foram retirados do segredo de justiça.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 

05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84631 Nr: 4463-89.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nerci das Graças Pereira & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Inexistência de Relação Jurídica, proposta por 

VANDERLEI ROCHA em face de NERCI DAS GRAÇAS PEREIRA & CIA 

LTDA ME (AUTO ESCOLA STRELLA MARIS), qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, o autor peticionou requerendo a desistência da 

demanda (fl. 92).

Intimada a parte requerida quanto ao pedido de desistência da ação, 

quedou-se inerte (fl. 100).

 É o sucinto relatório.

Sem delongas, diante da declaração da parte autora de que não possui 

mais interesse no prosseguimento da presente demanda, extinguir o feito 

medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o transito em julgado, AO ARQUIVO.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84866 Nr: 4616-25.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia Eberhart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte autora em 

razão da sentença proferida por este Juízo às fls. 89/90, alegando 

omissão, eis que, não consta no dispositivo a confirmação da antecipação 

de tutela.

 Pois bem.

Verifico que assiste razão à autora, pois, vislumbro que às fls. 28 dos 

autos houve o indeferimento da antecipação da tutela, razão pela qual 

revogo a referida decisão nesse sentido e o faço constar na sentença de 

fls. 89/90.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e 

os DOU PROVIMENTO, para sanar a omissão existente no julgamento da 

ação, de modo que passo a dispor em seu dispositivo:

 “FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a conceder a autora 

segurada KATIUSCIA EBERHART DE LIMA o benefício previdenciário de 

AUXÍLIO-DOENÇA, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 

8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de 

correção dos benefícios previdenciários, desde a data de requerimento 

administrativo – 01/09/2016 (fl. 20), extinguindo o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, em razão do caráter 

alimentar das verbas ora deferida, concedo também à parte autora a 

TUTELA DE URGÊNCIA e determino a IMPLANTAÇÃO do benefício de 

auxílio-doença, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação do 

requerido desta sentença, sob pena de bloqueio.”

Mantenho incólumes as demais fundamentações e dispositivo da 

sentença.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86595 Nr: 5572-41.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide Tavares de 

Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino, Danielle Pelizaro Veloso de 

Araújo, Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Loege de Souza, Loege de 

Souza - ME , Genesio Pelizaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, SILVIA 

CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 DESPACHO

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Juara-MT e jurisdiciona no Juizado Especial, Diretoria do foro, 

cumulando ainda com a 3ª Vara Criminal, o que ocasiona incompatibilidade 

de pautas para realização de audiências, REDESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 28/04/2020 às 13h30min.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87864 Nr: 576-63.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Julio Pelegrini, Rayf Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MOLINARI ARAUJO - 

OAB:25238/O, Marcos Levi Bervig - OAB:6312-A

 DECISÃO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 A parte recorrida já apresentou as contrarrazões. Assim, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64228 Nr: 1580-43.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para informe nos autos se houve a 

implantação do beneficio, conforme determinado pelo MM. Juiz, às fl. 166, 

no prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75102 Nr: 3726-23.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Higor da Silva Dantas - OAB:MT0019755O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 DESPACHO

Defiro o pedido de fl. 157.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para comparecer no escritório 

de seu patrono constituído, bem como para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 3221-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Antonio Bertozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Paulino, João Carlos Paulino, Fausto 

Vedoveto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - 

OAB:18182/A

 DESPACHO

Em atenção ao artigo 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a petição de fl. 133/137.

No mais, determino que seja cadastrado nos autos o patrono da parte 

executada.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77651 Nr: 976-14.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Donizete Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao laudo pericial juntado nos autos.

Após, intime-se o INSS para manifestação quanto ao mesmo documento.

Por fim, concluso para sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-73.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONÁRIA SUZUKI MOTO PORTO (REQUERIDO)

ENZO MOTOS EIRELI (REQUERIDO)

ADENIL DE SOUZA PEREIRA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000354-73.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:MARCELO 

JUNIOR GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

JUNIOR GONCALVES POLO PASSIVO: CONCESSIONÁRIA SUZUKI MOTO 

PORTO e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência Juizado Especial - Juara Data: 28/04/2020 Hora: 

09:40 , no endereço: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 6051-97.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Autos nº 6051-97.2017.811.0018- Cód. 98772

Denunciado: Hygor Carvalho Grupo

Vistos etc,

Considerando o teor do ofício nº 123/2019-MP/MT/PJ- Criminal, 

comunicando a impossibilidade de a promotora de justiça participar das 

audiências outrora designadas, redesigno a solenidade para o dia 12 de 

março de 2020, às 14h00min.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 11 de dezembro de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000383-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRES POLESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000383-73.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: AIRES POLESE 

VISTOS. Conforme se extrai da certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id. 

2397579, a citação do executado restou infrutífera porque o endereço 

indicado seria insuficiente, já que no ano de 2016 o município de Juína 

promoveu uma readequação dos números oficiais dos imóveis desta urbe 

e numeral indicado no mandado estaria no padrão antigo. Nesses moldes, 

considerando que a não localização do executado se prende a uma 

alegada alteração de ruas logradouros e números de residenciais, por 

economia dos recursos judiciários e processual, determino renovação do 

ato, devendo o sr. meirinho diligenciar junto ao Departamento de Controle 

Urbano desta Urbe e requisitar a planta imobiliária do município com a 

indicação do numeral atualizado, a fim de que tal informação fique 
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permanentemente disponíveis aos oficiais de justiça desta urbe, evitando 

que se repita essa situação de não cumprimento de diligências por esse 

motivo. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000852-22.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVANE SANTANA (REU)

DAVID JOSE SANTANA (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

QUANTO A CITAÇÃO NEGATIVA DO REQUERIDO DAVID JOSÉ SANTANA, 

CONFORME CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA LANÇADA NA ID 

20791974, BEM COMO PARA QUE ESCLAREÇA O TEOR DA PETIÇÃO DE 

ID 26922476, VEZ QUE NÃO HAVIA NESTES AUTOS AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA, NEM HÁ TERMO DE ACORDO ENTRE AS 

PARTES JUNTADO NO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001040-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MEDEIROS DE MATTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BORBA DEFENDI OAB - RO4030 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. M. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001040-15.2018.8.11.0025 Embargante: Adilson Medeiros 

de Mattos Embargado: Walhans Aparecido Soares Mattos VISTOS. 

Conforme se infere da petição de ID. 22912821, a advogada dativa 

nomeada para patrocinar o embargado, declinou do encargo. Portanto, 

nomeio para desempenhar o encargo o(a) advogado(a) Sônia Bispo Golo, 

OAB/MT 20.634/O. Intime-se o(a) causídico(a) para tomar ciência da 

presente nomeação, bem como para manifestar o que entender de direito. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107379 Nr: 1300-17.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE FERREIRA CABRAL ME, LEIDIANE 

FERREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 [...], defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes a executada e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Se 

frutífera a diligência, intime-se a executada. Sem prejuízo, porque a 

execução foi ajuizada em abril de 2015, ou seja, anos antes da entrada em 

vigor do NCPC, o que atrai a incidência da regra processual da época, isto 

é, do Código de Processo Civil de 1973, mas que, desde àquele tempo, já 

trazia consigo a ideia de que inexistem direitos patrimoniais imprescritíveis 

em nosso sistema jurídico, ante a preferência dogmática e irrestrita do 

legislador constituinte pela ideia de estabilidade e segurança como ponto 

central do sistema jurídico, determino a intimação do exequente para, nos 

termos do art. 487, parágrafo único, do Código de Ritos vigente, se 

manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente na 

hipótese versanda, enfrentando as teses fixadas no IAC n. 01/STJ, 

verbis:“1.1Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).1.3 [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113548 Nr: 4793-02.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE BURIOLA, DEBORA DUARTE GOMES, 

CLODOVEO BELIZARIO DA SILVA, DULCINELE JUNGLES MARTINS, 

DAMIÃO CELSO MOUREIRA XAVIER, EDEVAL DE SOUZA MAGALHÃES, 

EDER LUIZ WEBER, DEVANIR DE CARVALHO, CLAUDINEI PINTO PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo nº 4793-02.2015.811.0025 - Código 113548

Requerente: Edeval de Souza Magalhães e outros

Requerido: Município de Juína

VISTOS,

 Apresentado parecer pericial pelos exequentes, por meio do qual 

pretendem demonstrar a existência de defasagem salarial havia na 

conversão da moeda nacional, no período compreendido entre novembro 

de 1993 e fevereiro de 1994, apontam, em resumo, a existência de 

diferenças a maior a serem pagas aos seguintes servidores: (a) Edeval de 

Souza Magalhães: R$ 14.135,72; (b) Damião Celso Moureira: R$ 

12.375,24; (c) Clodoveo Belizário da Silva: R$ 11.657,54; (d) Claudinei 

Pinto Perim: R$ 9.879,10.

Do simples compulsar dos autos, verifica-se que o executado não foi 

intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados, razão porque 

determino seja a municipalidade intimada a se manifestar sobre os cálculos 

de liquidação, no prazo de 15 dias, pena de preclusão.

De toda forma, há que se intimar os exequentes para que esclareçam a 

partir de que fundamentos e pressupostos calcularam índices de 

defasagem salarial a contar de maio de 1994 e não no período indicado na 

inicial e reconhecido pelas Altas Cortes como aquele formador da 

diferença de 11.98% (conversões feitas entre nov/93 até fevereiro de 94, 

porque a partir de março de 94 os valores já eram expressos unicamente 

em URV, até a conversão da moeda para Real, em julho do mesmo ano).

Esgotados os prazos, certifique-se e venham conclusos para decisão 

definitiva.

Sem prejuízo, certifique-se o decurso de prazo para o requerido 

manifestar sobre a decisão de fl. 450.

Às providências.

Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111601 Nr: 3387-43.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA SANTOS SOUZA SANTOS, MARIA 

CRISTINA RAMOS DEARO, MARIA EUNI SANTANA E SANTANA, MARIA 

GERALDA GONÇALVES, MARCELO KRAHL, MARIA APARECIDA 

CASARIM DIAS, MARIA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA, MARIA 

CANDIDA DE BARROS, MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, MARIA ELVANY DA 

SILVA MODOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 [...]Sendo assim, EXTINGO a liquidação quanto aos autores cujo direito de 
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recomposição salarial está fulminado pela prescrição, e determino o 

seguimento quanto àqueles cujas diferenças salariais pendem de perícia 

nos moldes da decisão exequenda, que conforme determina o art. 510 do 

CPC deverá ser iniciada pelas próprias partes, que deverão apresentar 

pareceres contábeis no prazo comum de 15 dias.Não sendo 

apresentados, rejeito desde logo o pedido de nomeação de perito judicial 

por mera comodidade das partes, que sequer indicaram um mísero motivo 

que fosse para omitirem-se de cumprir a obrigação legal, assinalando que 

não havendo pareceres nem cálculos, a liquidação se dará por non 

liquet.Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para nova decisão.Às 

providências.Juína/MT, 02 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113542 Nr: 4787-92.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEREZINHA MARIANO, FERNANDA STUMM, 

OLINDA BARRA DA SILVA, DILCEU ANTONIO MARKOSKI, LAIS NATALIA 

FERREIRA BUSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo nº 4787-92.2015.8.11.0025 – Código 113542

Exequente: Olinda Barra da Silva e outros

Executado: Município de Juína

VISTOS,

 Considerando que o prazo de suspensão desejada pelos exequentes já 

decorreu, intime-os para apresentarem os cálculos de liquidação referente 

ao direito pretendido, no prazo de 15 dias.

Empós, dê-se vista ao executado e concluso para deliberações.

Às providências.

Juína, 03 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111598 Nr: 3384-88.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA CARLOS FELISMINO, ANGELA RISCAROLLI, 

ALAIDE JOSÉ DUARTE, ANASTACIA MARIA DILL DOS SANTOS, ADRIANA 

ALVES MAGALHAES SILVA LIMA, ÁGUIDA FRANCISCA DO NASCIMENTO 

DAMASCENO, APARECIDA DE SANTANA AGUIAR., ALESSANDRA 

ALVES MAGALHÃES DA SILVA, ANILSON GOMES DOS SANTOS, 

APARECIDA ROSA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Processo nº 3384-88.2015.811.0025 – Código 111598

Exequente: Adriana Alves Magalhães Silva Lima e outros

Executado: Município de Juína

VISTOS,

 Considerando que o município aportou aos autos de cód. 111601 

(processo piloto) fichas financeiras, assim como documentos oficiais que 

indicariam a ocorrência ou não de alterações de estrutura, nomenclatura e 

remuneração dentro das diversas carreiras públicas municipais, bem 

como certidão do Departamento Financeiro da municipalidade, pretendendo 

demonstrar/esclarecer como era feito o cálculo dos salários ao tempo da 

suposta defasagem salarial objeto das diversas demandas que por aqui 

tramitam, determino a intimação das partes para, querendo, apresentarem 

pareceres contábeis relativos ao direito pretendido pelos exequentes (art. 

510, CPC), no prazo de 15 dias.

Não sendo apresentados, rejeito desde logo o pedido de nomeação de 

perito judicial por mera comodidade das partes, que sequer indicaram um 

mísero motivo que fosse para omitirem-se de cumprir a obrigação legal, 

assinalando que não havendo pareceres nem cálculos, a liquidação se 

dará por non liquet.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para nova decisão.

Às providências.

Juína/MT, 03 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121260 Nr: 2147-82.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ALICE PESSOA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE LIMA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]CHAMO O FEITO À ORDEM e nomeio a requerente, Sra. Helena Alice 

Pessoa Roque, como curadora especial provisória para guarda, 

conservação e administração dos bens de Moacir de Lima Roque, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 15 (quinze) dias, expedindo-se 

o necessário ao exercício da administração/curatela.Prestado 

compromisso, no prazo de 15 (quinze) dias deverá apresentar as 

declarações sobre a existência ou inexistência de bens, ou ratificar a que 

já tiver prestado.Arrecadados os bens, publiquem-se editais durante o 

período de 01 (um) ano, reproduzidos de 02 (dois) em 02 (dois) meses, 

anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse dos 

bens, nos termos do artigo 745 do Código de Processo Civil. Superado o 

lapso de um ano a que se refere o mencionado dispositivo legal, abra-se 

vista dos autos à parte autora para requerer o que entender pertinente, no 

prazo de 15 dias e, posteriormente, colha-se parecer ministerial.Ainda, 

com o fito de obter informações acerca do atual paradeiro do demandado, 

realize-se buscas via Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), INFOSEG e 

Portal do Trabalhador (CAGED).Sem prejuízo, defiro o pedido formulado 

pela autora e determino a exumação do cadáver da pessoa qualificada 

como “Moage” sepultado no cemitério de Juara/MT, que deverá ser 

realizada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC/MT, com a 

finalidade de identificar se o corpo é do requerido, Moacir de Lima Roque. 

Fixo o prazo de 60 dias para entrega do laudo pericial.Oficie-se e 

intimem-se.Às providências.Juína/MT, 02 de março de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38058 Nr: 2055-22.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, 

OLIVEIRA TRATORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Processo nº: 2055-22.2007.811.0025 Código nº: 38058

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Oliveira Tratores Ltda e outro

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Passado mais de três anos da última tentativa de penhora via Bacenjud 

(13/04/2016), a qual restou parcialmente frutífera, e, permanecendo a 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 
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requeira o que de direito, no prazo de 15 dias, e advirto que segundo a 

dicção do entendimento jurisprudencial sufragado nos temas 566 a 571 do 

STJ, a interrupção de contagem dos prazos deferidos no artigo 40 § 2° da 

LEF e de transcurso de prescrição intercorrente, não depende de 

pronunciamento judicial, contando-se automaticamente a ciência de 

inexistência de bens ou de desconhecimento do paradeiro do devedor 

fiscal, e somente se interrompe com a citação válida a efetiva constrição 

de bens do devedor, que fica expressamente ressalvado para eventual 

declaração de extinção de ação em trâmite.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 02 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113144 Nr: 4401-62.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Processo nº: 4401-62.2015.811.0025 Código nº: 113144

Exequente: Município de Juína - MT

Executado: Itamar Pereira Dias

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Promovida à nomeação de defensor dativo em favor do executado, e 

consoante certidão de decurso de prazo fl. 32, a causídica até a presente 

data não se manifestou.

Sendo assim, revogo a nomeação anteriormente realizada e nomeio em 

substituição o advogado, Eder de Moura Paixão Medeiros, OAB/MT 

19.095/O.

Intime-se o ilustre dativo quanto a presente nomeação, bem como para 

manifestar-se nos autos requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Juína-MT, 03 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 1417-47.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSFR, AFR, LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Processo nº 1417-47.2011.811.0025 – Código 81727

Exequente: Mônica Francisca Rocha

Executado: Silvio Sérgio Fusco Rocha

VISTOS,

 Considerando o resultado negativo do agravo de instrumento interposto 

pelos exequentes, determino o cumprimento integral da decisão de fl. 160, 

devendo a secretaria expedir o competente alvará de levantamento em 

favor do devedor, arquivando-se o feito na sequência.

Intimem-se.

Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81968 Nr: 1723-16.2011.811.0025

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA - ME, HELCIO 

ANTONIO NALESSO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT, 

LEANDRO FÉLIX PEREIRA - OAB:OAB/MT 12.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, Aportando aos autos pedido de convolação da recuperação 

judicial em falência, formulado pela cooperativa de crédito SICOOB/SUL – 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso, 

que desde março de 2014 aponta a ocorrência de descumprimento do PRJ 

(fl. 2299/2316 e 2389/2394), uma vez que, segundo indica, das 84 

parcelas da dívida novada foram pagas somente 11, isto é, teriam restado 

inadimplidas nada menos que 73 parcelas ou algo aproximadamente 

equivalente a 87% do quantum objeto da aprovação no plano de 

recuperação judicial homologado pelo juízo, manifestou-se a empresa em 

recuperação reconhecendo, ainda que implicitamente, o descumprimento 

do PRJ, mas afirmando que ofertou em pagamento um bem imóvel 

(Chácara n. 16, Quadra n. 02, no loteamento denominado “São Rosalvo”), 

juntando a prenotação na matrícula imobiliária de um negócio jurídico 

realizado no ano de 2011 (fls. 2408/2409), razão pela qual, deve a 

credora ser ouvida sobre a alegada dação em pagamento, inclusive 

esclarecendo se ela contemplava o crédito habilitado na RJ e que foi 

objeto de aprovação no plano aprovado e homologado judicialmente.Prazo 

de 15 dias.Após, com ou sem manifestação da credora, venham 

conclusos para decisão definitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123019 Nr: 3266-78.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR AGUENOTI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.340,25 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 122/124. 

Este valor deverá ser recolhido como guia de custas judiciais, não 

havendo pendências de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que 

poderá acessar o endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

selecionar a opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher 

os campos com os dados necessários do processo e gerar a guia para 

pagamento. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123481 Nr: 3546-49.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 19/03/2020, ÀS 15H30MIN, A SER 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24858 Nr: 34-44.2005.811.0025
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICHOLAS ANTHONY WHITING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITIRO TAKADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Processo nº 34-44.2005.811.0025 – Código 24858

Exequente: Nicholas Anthony Whiting

Executado: Itiro Takada

VISTOS,

 Diante a improcedência do agravo de instrumento manejado pelo 

exequente, determino o cumprimento integral da decisão de fls. 96/97, 

devendo a secretaria promover a remessa dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para providências necessárias quanto ao 

recolhimento de eventuais custas e posterior arquivamento definitivo do 

feito, com as baixas e registros de praxe.

Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42922 Nr: 2342-48.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM, ESPÓLIO 

DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6369/MT, PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - 

OAB:OAB/GO 33.223

 DECISÃO FLS. 341/342: "VISTOS [...] Porque não se está discutindo multa 

pecuniária e sim o cumprimento de todas as obrigações firmadas no TAC e 

para evitar alegações de nulidade processual, pela derradeira 

oportunidade e no prazo peremptório de 10 dias, comprove a inventariante 

os atos tomados para regeneração/recuperação da área degradada – 

destacando desde logo que inscrição do imóvel no SIMCAR não regenera 

absolutamente nada – e em caso de omissão, defiro, desde já, a 

expedição de oficio à unidade desconcentrada da SEMA/MT para que se 

desloque até o local, acompanhada dos profissionais/técnicos 

competentes a tanto, e confeccione relatório de vistoria da área, indicando 

se houve regeneração/recuperação da zona degradada. Em caso de 

ausência da regeneração, e porque o art. 536 do NCPC estabelece que 

“no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 

de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para 

a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente” determino seja procedido o bloqueio da matrícula imobiliária, a 

interdição de qualquer atividade extrativista no chamado Garimpo do 

Porcão, no Distrito de Terra Roxa, e a apreensão de todo maquinário que 

pertença ou esteja à serviço do Espólio executado, sem prejuízo de outras 

medidas de constrição patrimonial para ressarcimento do dano e 

recuperação da área que venham a ser requeridas pelo órgão ministerial. 

Às providências. Juína/MT, 4 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146747 Nr: 2978-28.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KROLOW & KROLOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

745,94 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 97/99. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 332,54 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117696 Nr: 67-48.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121868 Nr: 2539-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIMITIU MOROMISATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.209,18 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 137/139. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 604,59 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 604,59 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123594 Nr: 3612-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE MORAES 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas pelos autores, 

mantendo suspensa sua inexigibilidade a teor do que prescreve o artigo 
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98, §3º do CPC.Preclusa a via recursal, arquive-se.P. I. C.Às 

providências.Juína/MT, 09 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104413 Nr: 4692-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE, DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALENZUELO FRANCO, 

FRANCIELLE APARECIDA FRANCO, NAIARA ELIETE BALICKI LIMA, 

OCARINA ALVES CARDOSO, IVONETE RODRIGUES SOUZA, ELCIO 

APARECIDO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

- OAB:21.432/MT

 Processo nº 4692-96.2014.811.0025 – Código 104413

Exequente: Antônio Valdenir Caliare e outro

Executado: Francielle Aparecida Franco e outros

VISTOS,

 Aportando aos autos petição anunciando a celebração de transação 

judicial entre as partes, com a finalidade de por termo ao litígio, por meio da 

qual estabeleceram cláusulas e condições mutuamente pactuadas e 

achando-se presentes os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico, e se tratando de direito disponível que admite 

composição, HOMOLOGO para que surta seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo firmado entre as partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Porque a avença versa sobre pagamentos de valores em pecúnia, 

vencíveis no período de janeiro a junho de 2020, é dos credores o dever 

de informar sobre a quitação dos valores indicados no termo de acordo, 

sob pena de presunção de pagamento.

No demais, findo o prazo de cumprimento da avença ajustado entre as 

partes, intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem pena de extinção por presunção de quitação.

 Às providências.

Juína/MT, 09 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108827 Nr: 1996-53.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODÁRIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31467 Nr: 231-62.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIFORTE MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Processo nº: 231-62.2006.811.0025 Código nº: 31467

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Lamiforte Madeiras Ltda Me

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS,

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Lamiforte Madeiras Ltda Me, que tramita há praticamente 13 anos 

e sequer alcançou a angularização processual, ante a dificuldade do 

exequente em localizar bens passíveis de penhora do devedor.

Depois de realizada buscas de ativos financeiros e automóveis, não 

indicando a existência de qualquer bem declarado pelo executado como 

integrante de seu patrimônio, formulou o autor pedido de registro de 

indisponibilidade patrimonial via CNIB, como se o aludido cadastro tivesse a 

finalidade de equivaler à registro de penhora ou bloqueio de bens.

Relembre-se que o CNIB é ferramenta prevista por ato normativo do CNJ 

cuja finalidade é “integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas 

por Magistrados e por Autoridades Administrativas”, não havendo nele 

qualquer finalidade de constrição ou pesquisa de bens.

Em verdade a finalidade do CNIB é publicizar ordem de indisponibilidade de 

bens contra réu atingido pela restrição por ordem judicial, o que, malgrado 

sua obvia serventia, em nada serve para a garantia do juízo executório.

Sendo assim, rejeito o pedido de busca de bens por meio do CNIB.

Por outro lado, percebe-se que a marcha prescricional está curso desde a 

citação do executado (09.02.2009, à fl. 56-v), e que desde então, a 

Fazenda Pública, em nada obteve êxito na constrição efetiva de bens do 

executado, e sequer houve a suspensão do prazo prescricional.

Dito isso, e porque fixou-se na jurisprudência da Corte Cidadã a tese de 

que o início da contagem da prescrição intercorrente a que alude o art. 40, 

§ 4° da Lei n. 6.830/80, também é a data da ciência de inexistência de 

bens do devedor, fato que dispara a cronologia prevista na referida norma 

processual, sem depender de prévia intimação ou pronunciamento do 

juízo, e, porque há evidentes indícios de que a marcha prescricional está 

em curso há alguns anos, determino para os fins legais, seja o exequente 

intimado a se manifestar sobre a possível prescrição do crédito, no prazo 

de 15 dias, pena de presunção de concordância.

Com ou sem manifestação estatal, findo o prazo acima definido, conclusos 

para novas deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28788 Nr: 971-54.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA 

COSTA DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 Processo nº: 971-54.2005.811.0025 Código nº: 28788

Exequente: Danieli Felber

 Executado: Fazenda Pública Estadual

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença objetivando a excussão 

dos honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, e cujos 

cálculos estão descriminados.

Intime-se a parte devedora para cumprir voluntariamente a sentença no 

que se refere aos honorários sucumbenciais, no prazo de quinze dias, 

sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição 

de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue, no prazo legal o depósito do montante 
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discriminado, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito 

acrescido da multa e dos honorários citados anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juína/MT, 05 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125001 Nr: 4413-42.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2933/MT

 VISTOS,Cuida-se de manifestação do embargado, requerendo a intimação 

do embargante Victor Gonçalves para comprovar o recolhimento dos 

honorários advocatícios.Recebo a referida petição como cumprimento de 

sentença, e determino a intimação do embargado/exequente, para 

apresentar no prazo de 05 dias, o cálculo atualizado do 

débito.Apresentado o cálculo, intime-se o embargante/devedor para 

cumprir voluntariamente a sentença no que se refere aos honorários 

devidos, no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 

3º).Caso o devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante 

discriminado, apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da 

multa citada anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos 

bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada a penhora, 

poderá o executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também 

o cônjuge do devedor.Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial.Ademais, promova-se 

o desapensamento destes autos do feito de nº 1129-80.2003.811.0025 - 

código 15924.Por fim, registre-se nos cadastros dos autos que o presente 

processo está tramitando em fase de cumprimento de sentença, bem 

como promova-se a inversão dos polos, incluindo o embargado no polo 

ativo da lide e do embargante no polo passivo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129632 Nr: 2273-98.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LANDIM VIEIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.443,00 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 99/99-V. 

Este valor deverá ser recolhido como guia de custas judiciais, não 

havendo pendências de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que 

poderá acessar o endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

selecionar a opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher 

os campos com os dados necessários do processo e gerar a guia para 

pagamento. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97400 Nr: 5876-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLICE SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5876-24.2013.811.0025

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

PARTE REQUERIDA: MARLICE SCHMITT, CPF 014.172.891-47, sem mais 

dados para qualificação.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 562,52, no prazo de 05 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

inscrição em protesto do valor devido. Este valor deverá ser recolhido de 

forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 149,12 para fins da guia de taxa judiciária.

Juína - MT, 6 de março de 2020.

Marcio José Felber

Gestor da CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97469 Nr: 5945-56.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5945-56.2013.811.0025

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: JOSÉ NEVES DA SILVA, CPF 105.340.831-53, sem 

mais dados para qualificação.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 562,52, no prazo de 05 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

inscrição em protesto do valor devido.

 Juína - MT, 6 de março de 2020.

Marcio José Felber

Gestor da CAA

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98628 Nr: 7061-97.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA CABRAL DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7061-97.2013.811.0025

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

PARTE REQUERIDA: HELENA CABRAL DA SILVA SANTANA

INTIMANDO(A, S):

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima indicada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das 

custas processuais pendentes, no valor de R$ 562,52, no prazo de 05 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

inscrição em protesto do valor devido. Este valor deverá ser recolhido de 

forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 149,12 para fins da guia de taxa judiciária.

Juína - MT, 6 de março de 2020.

Marcio José Felber

Gestor da CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95216 Nr: 3470-30.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO E LAVOURA SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA - ME, CIRLENE MONTEIRO DA SILVA, ANGELA MARIA PETRY, 

TATIANE CRISTINA HERMES PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,52 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 97. Este 

valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 149,12 para fins da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a opção “custas 

e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos com os dados 

necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de inscrição do valor 

em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56604 Nr: 2885-80.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ZANIOLO ARVANOI, FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, DIEGO DO NASCIMENTO - 

ME, ANTONIO RODRIGUES ROCHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766 SP, ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - OAB:6283B/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, ficam 

devidamente INTIMADAS as PARTES REQUERIDAS para que efetuem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 3.484,30 a que foram condenadas nos termos da r. sentença de fls. 

156/160. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 

1.742,15 para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.742,15 para 

fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá 

acessar o endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

selecionar a opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher 

os campos com os dados necessários do processo e gerar a guia para 

pagamento. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99741 Nr: 1113-43.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYRA LINO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119556 Nr: 1122-34.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

PERÍCIA

PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PARA O DIA 25 DE MARÇO DE 2020 ÀS 

12:00H, A SER

REALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS, LOCALIZADO NA AV. DOS 

BEIJA FLORES, N° 104 N -

JUÍNA - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2178 Nr: 7-18.1992.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICÊNCIA JUÍNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ÀS FLS. 325/344

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39664 Nr: 3590-83.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 585 de 995



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO VALE 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICEMAR SOARES ROCHA HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 13.701, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14151 Nr: 3142-86.2002.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CORACI SANTOS COSTA, ALZIRA SANTOS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2313 Nr: 5-53.1989.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDA MARIZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUBE DE CAMPO SANTA FÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

734,71 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 139/143. 

Este valor deverá ser recolhido como guia de custas judiciais, não 

havendo pendências de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que 

poderá acessar o endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, 

selecionar a opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher 

os campos com os dados necessários do processo e gerar a guia para 

pagamento. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste 

fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob 

pena de inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 28955 Nr: 1025-20.2005.811.0025

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VIEIRA, HERMINIA DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BATISTA VIEIRA, ADEMAR ANTONIO 

DE SOUZA, ANA MARIA MACEDO TEIXEIRA, IRANI ALVES FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B, 

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 O MM. Juiz deliberou: “Vistos. Concedo o prazo de 5 dias para a 

advogada Dhebora Thais Araujo Munis apresentar substabelecimento. 

Ademais, ante o refazimento do ato, e sanado o erro quanto a oitiva do 

requerido Altair Batista Vieira, declaro encerrada a instrução processual, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, grafando nossas homenagens. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113556 Nr: 4801-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO SECHIS DE ALMEIDA, GLEICE DA SILVA DE 

JESUS, GENÉSIO DOS SANTOS, JANICE APARECIDA DOS SANTOS, 

JOÃO CARLOS MOREIRA, JESSIKA ALINE STEINDORF GOMES, 

JAQUELINE VILELA TREVISANUTTO, IVANEIDE TEREZINHA DA SILVA, 

IDALINA DO CARMO BURIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Processo nº 4801-76.2015.811.0025 – Código 113556

Exequente: João Carlos Moreira e outros

Executado: Município de Juína

VISTOS,

 Considerando que o município aportou aos autos de cód. 111601 

(processo piloto) fichas financeiras, assim como documentos oficiais que 

indicariam a ocorrência ou não de alterações de estrutura, nomenclatura e 

remuneração dentro das diversas carreiras públicas municipais, bem 

como certidão do Departamento Financeiro da municipalidade, pretendendo 

demonstrar/esclarecer como era feito o cálculo dos salários ao tempo da 

suposta defasagem salarial objeto das diversas demandas que por aqui 

tramitam, determino a intimação das partes para, querendo, apresentarem 

pareceres contábeis relativos ao direito pretendido pelos exequentes (art. 

510, CPC), no prazo de 15 dias.

Não sendo apresentados, rejeito desde logo o pedido de nomeação de 

perito judicial por mera comodidade das partes, que sequer indicaram um 

mísero motivo que fosse para omitirem-se de cumprir a obrigação legal, 

assinalando que não havendo pareceres nem cálculos, a liquidação se 

dará por non liquet.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína, 09 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112053 Nr: 3612-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Processo: 3612-63.2015.8.11.0025 (Cód. 112053)

EXEQUENTE: Vanessa Gomes Mendes dos Santos

EXECUTADO: Marcelo Rizzo

 VISTOS.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença de prestação alimentícia.

Conforme se dessume dos autos, após o cumprimento da prisão civil do 

executado, a credora informou que as partes firmaram acordo para 

satisfação do débito exequendo e requereu a suspensão do feito até o 

adimplemento de todas as parcelas da obrigação.

Considerando que a exequente não trouxe aos autos o termo da avença 

com a assinatura do devedor, deixo de homologa-lo. Por outro lado, 

considerando a informação de que já houve quitação parcial do débito, 

restando pendente tão somente o adimplemento de cheque pré-datado 

para o dia 12/05/2020, defiro o pedido de suspensão do feito até a 
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referida data, ocasião em que a exequente deverá ser intimada para se 

manifestar sobre a satisfação da obrigação, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

Ante ao exposto, revogo a prisão civil do executado Marcelo Rizzo.

Expeça-se Alvará de soltura, devendo o executado ser colocado em 

Liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Cumpra-se.

Juína/MT, 9 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111599 Nr: 3385-73.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS, ADONIAS RODRIGUES 

FERREIRA, ELIS REGINA DA SILVA MARTINS FRANÇA DE CARVALHO, 

MARIA JOSÉ MARCEL, MARIA GERSA DE SOUZA TOMAZ, MARIA IVONE 

PEREIRA BONFIM, MARIA PEREIRA DE NOVAIS, CLAUDECI HENRIQUE, 

DAIANE VALÉRIA MENDES OLIVATI, ADENILSON RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3385-73.2015.811.0025 – Código 111599

Exequente: Maria Gersa de Souza Tomaz e outros

Executado: Município de Juína

VISTOS,

 Considerando que o município aportou aos autos de cód. 111601 

(processo piloto) fichas financeiras, assim como documentos oficiais que 

indicariam a ocorrência ou não de alterações de estrutura, nomenclatura e 

remuneração dentro das diversas carreiras públicas municipais, bem 

como certidão do Departamento Financeiro da municipalidade, pretendendo 

demonstrar/esclarecer como era feito o cálculo dos salários ao tempo da 

suposta defasagem salarial objeto das diversas demandas que por aqui 

tramitam, determino a intimação das partes para, querendo, apresentarem 

pareceres contábeis relativos ao direito pretendido pelos exequentes (art. 

510, CPC), no prazo de 15 dias.

Não sendo apresentados, rejeito desde logo o pedido de nomeação de 

perito judicial por mera comodidade das partes, que sequer indicaram um 

mísero motivo que fosse para omitirem-se de cumprir a obrigação legal, 

assinalando que não havendo pareceres nem cálculos, a liquidação se 

dará por non liquet.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína, 09 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111603 Nr: 3389-13.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE SANTANA, MARILEIDE QUEIROZ DE 

SOUZA, MARGARIDA DE JESUS SANTANA, SOLANGE PEREIRA DA 

ROSA, LICINIA MARIA MUNHOZ, MARLENE ROSA PIRES, MARIA HILDA 

PANAS, MARIA APARECIDA VIEIRA CASARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3389-13.2015.811.0025 – Código 111603

Exequente: Licínia Maria Munhoz e outros

Executado: Município de Juína

VISTOS,

 Considerando que o município aportou aos autos de cód. 111601 

(processo piloto) fichas financeiras, assim como documentos oficiais que 

indicariam a ocorrência ou não de alterações de estrutura, nomenclatura e 

remuneração dentro das diversas carreiras públicas municipais, bem 

como certidão do Departamento Financeiro da municipalidade, pretendendo 

demonstrar/esclarecer como era feito o cálculo dos salários ao tempo da 

suposta defasagem salarial objeto das diversas demandas que por aqui 

tramitam, determino a intimação das partes para, querendo, apresentarem 

pareceres contábeis relativos ao direito pretendido pelos exequentes (art. 

510, CPC), no prazo de 15 dias.

Não sendo apresentados, rejeito desde logo o pedido de nomeação de 

perito judicial por mera comodidade das partes, que sequer indicaram um 

mísero motivo que fosse para omitirem-se de cumprir a obrigação legal, 

assinalando que não havendo pareceres nem cálculos, a liquidação se 

dará por non liquet.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações.

Às providências.

Juína, 09 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111607 Nr: 3393-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO TRAVASSOS, DOMINGOS APARECIDO DA 

CRUZ, AUGUSTO TAVARES DA CRUZ, CLARA GERONI DA ROSA 

GARCIA FERREIRA, CIRINEU BEZERRA DE BARROS, AUDEMIR VENANCIO 

DA SILVA, BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS DE CASTILHO, BRAZ 

EVANGELISTA DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO BARBOSA ANDRADE, 

CELIA VALDEVINA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Passo outro, considerando que o município aportou aos autos de cód. 

111601 (processo piloto) fichas financeiras, assim como documentos 

oficiais que indicariam a ocorrência ou não de alterações de estrutura, 

nomenclatura e remuneração dentro das diversas carreiras públicas 

municipais, bem como certidão do Departamento Financeiro da 

municipalidade, pretendendo demonstrar/esclarecer como era feito o 

cálculo dos salários ao tempo da suposta defasagem salarial objeto das 

diversas demandas que por aqui tramitam, determino a intimação das 

partes para, querendo, apresentarem pareceres contábeis relativos ao 

direito pretendido pelos exequentes (art. 510, CPC), no prazo de 15 

dias.Não sendo apresentados, rejeito desde logo o pedido de nomeação 

de perito judicial por mera comodidade das partes, que sequer indicaram 

um mísero motivo que fosse para omitirem-se de cumprir a obrigação legal, 

assinalando que não havendo pareceres nem cálculos, a liquidação se 

dará por non liquet.Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para 

deliberações.Às providências.Juína, 09 de março de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95339 Nr: 3600-20.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORINDO BIAVA NETO, BOM LAR MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:OAB/MT 17.209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3600-20.2013.811.0025 – Código 95339

Exequente: Corr Plastik Industrial Ltda

Executado: Bom Lar Materiais de Construção Ltda – EPP e outro

VISTOS,

 Consoante teor da petição de fl. 108, a parte autora se manifestou 

expressamente desistindo da ação, antes de formada a angularidade da 

relação jurídica processual.

Havendo desistência expressa do exequente a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
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Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo.

P. I. C.

 Às providências.

Juína/MT, 09 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95560 Nr: 3873-96.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABALO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE MORAES MELO 

CARVALHO - OAB:321.385-SP, SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - 

OAB:101.599/SP, TIAGO GUEDES BORGES - OAB:OAB/SP 325.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Destarte, forte nas razões e fundamentos de fato e de direito acima 

expendidos, e com base no art. 487, I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre 

autor e réu, quanto aos contratos de compra e venda de insumos 

agrícolas que estampam-se nas duplicatas mercantis que suscitaram a 

indicação a protesto e posteriormente subsidiaram a ação executória em 

apenso (cod. 95560).Decorrência de tal ilação, declaro insubsistentes os 

protestos dos títulos que aparelharam a execução, assim como determino 

a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 

5 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00.Condeno a ré ao pagamento de 

danos morais, decorrente do protesto indevido e da consequente 

negativação do cadastro do autor, porque a lesão se verifica in re ipsa 

segundo a remansosa jurisprudência das Cortes, arbitrando-a no 

montante de R$ 7.000,00, que se-me parece justo e razoável à 

indenização dos danos perpetrados, inclusive tendo em conta o longo 

tempo em que a negativação perdurou.Custas e honorários sucumbenciais 

pela ré, estes últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da 

condenação.Consequência do entendimento aqui sufragado, declarada 

inexistente a relação jurídica entre as partes, é evidente que a ação 

executiva, que se aparelha nas cártulas tidas por insubsistentes na 

presente ação declaratória, deve ser extinta, porque lhe faltam os 

requisitos mínimos para o manejo da pretensão executória, devendo ser a 

presente sentença trasladada para os autos da ação de execução de 

cod. 95560, condenando-se a exequente (aqui requerida) ao pagamento 

das custas finais e da sucumbência processual, também arbitrada em 

10% do valor atualizado da causa correspondente.Intimem-se as 

partes.Transitada em julgado, havendo pedido, promova-se a alteração da 

classe processual e inicie-se o cumprimento de sentença; inertes as 

partes, ao arquivo provisório até ulterior provocação ou extinção pela 

prescrição intercorrente.Às providências.Juína (MT), 10 de março de 

2020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80114 Nr: 4656-93.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR, 

LEANDRO DIAS DE FARIAS, IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS, RONIE 

CARDOSO SILVA, RHYNO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SOUZA MACHADO 

- OAB:5.975/AM, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:OAB/MT 

10.915-A

 Autos nº 4656-93.2010.811.0025 (Cód. 80114)

EXEQUENTE: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO: Rhyno Equipamentos e Transportes Ltda. e outros.

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

 Considerando que o bloqueio realizado às fl. 66-verso, no valor total de 

R$ 1.954,51, (um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e 

um centavos) recaiu sobre as contas bancárias do executado Daniel 

Pereira Machado Junior, intime-o para apresentar seus dados bancários, 

ou ainda, procuração com poderes para recebimento, no prazo de 05 dias.

Às providências.

Juína/MT, 10 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107945 Nr: 1550-50.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABALO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLMAN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, JUÍZO DE 

DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE JUINA - ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:101.599/SP

 Destarte, forte nas razões e fundamentos de fato e de direito acima 

expendidos, e com base no art. 487, I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre 

autor e réu, quanto aos contratos de compra e venda de insumos 

agrícolas que estampam-se nas duplicatas mercantis que suscitaram a 

indicação a protesto e posteriormente subsidiaram a ação executória em 

apenso (cod. 95560).Decorrência de tal ilação, declaro insubsistentes os 

protestos dos títulos que aparelharam a execução, assim como determino 

a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 

5 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00.Condeno a ré ao pagamento de 

danos morais, decorrente do protesto indevido e da consequente 

negativação do cadastro do autor, porque a lesão se verifica in re ipsa 

segundo a remansosa jurisprudência das Cortes, arbitrando-a no 

montante de R$ 7.000,00, que se-me parece justo e razoável à 

indenização dos danos perpetrados, inclusive tendo em conta o longo 

tempo em que a negativação perdurou.Custas e honorários sucumbenciais 

pela ré, estes últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da 

condenação.Consequência do entendimento aqui sufragado, declarada 

inexistente a relação jurídica entre as partes, é evidente que a ação 

executiva, que se aparelha nas cártulas tidas por insubsistentes na 

presente ação declaratória, deve ser extinta, porque lhe faltam os 

requisitos mínimos para o manejo da pretensão executória, devendo ser a 

presente sentença trasladada para os autos da ação de execução de 

cod. 95560, condenando-se a exequente (aqui requerida) ao pagamento 

das custas finais e da sucumbência processual, também arbitrada em 

10% do valor atualizado da causa correspondente.Intimem-se as 

partes.Transitada em julgado, havendo pedido, promova-se a alteração da 

classe processual e inicie-se o cumprimento de sentença; inertes as 

partes, ao arquivo provisório até ulterior provocação ou extinção pela 

prescrição intercorrente.Às providências.Juína (MT), 10 de março de 

2020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001064-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA VALDEVINA DE ARAUJO MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO DOMINGOS LOPES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IVONE DA SILVA LOPES (HERDEIRO)

OLIMPIO DA SILVA LOPES (HERDEIRO)

IVONEIDE DA SILVA LOPES (HERDEIRO)
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Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo nº 1001064-43.2018.8.11.0025 REQUERENTE: CELIA 

VALDEVINA DE ARAUJO MATEUS INVENTARIADO: OLIVIO DOMINGOS 

LOPES VISTOS. Cuida-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO movida por CÉLIA 

VALDEVINA DE ARAUJO dos bens deixados pelo de cujus OLIVIO 

DOMINGOS LOPES, falecido em 15/01/2017. Considerando a ausência de 

legitimidade ativa da demandante, eis que sua condição de convivente do 

de cujus ainda está pendente de reconhecimento judicial, determinou-se a 

intimação pessoal dos herdeiros do espólio para, querendo, assumirem o 

polo ativo da presente lide, porém, conforme restou consignado no Id. 

27531813, tal providência restou frustrada em razão da insuficiência do 

endereço indicado. No entanto, considerando que nos autos de 

reconhecimento de união post motem nº 1000810-70.2018.811.0025, 

vertida por Celia Valdevina, os herdeiros do Espolio de Olivio Domingos 

Lopes foram devidamente citados, determino suas intimações por meio 

dos procuradores constituídos nos autos para se manifestarem quanto a 

determinação de Id. 22622873, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Sem prejuízo, considerando que a decisão lançada no Id. 22543734 não 

possui qualquer relação com os presentes autos, promova-se a sua 

inutilização. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000306-30.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MORAES DE MELLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Educação e Cultura do Município de Juína 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO ANGELO DE MOURA OAB - MT5321/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRADA , PARA QUE 

NO PRAZO DE 30 DIAS MANIFESTE ACERCA DO sobre o pedido de 

desistência formulado à Id n. 22172496. JUÍNA, 10 de Março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000514-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. A. H. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da devolução do "A.R." de id nº 26521701. JUÍNA, 10 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000061-19.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

M. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

M. V. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

A. P. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

M. D. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

E. A. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

I. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

S. D. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. A. F. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, para se 

manifestar acerca da petição de id nº 26528675, requerendo o que 

entender de direito. JUÍNA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000065-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. L. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAGILA LIMA MACHADO OAB - 021.012.091-60 (REPRESENTANTE)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar acerca da certidão de id nº 27743489. JUÍNA, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001374-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar novo endereço para citação do requerido, tendo em vista a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID nº 27525121. JUÍNA, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001795-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

V. W. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

B. D. W. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 
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3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, Considerando 

o lapso temporal que demanda a atualização do valor apresentado em Id n. 

18258956, para apresentar cálculo atualizado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. JUÍNA, 10 de Março de 2020. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 1654-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS CARLOS DOS SANTOS, 

brasileiro(a), natural de Mundo Novo-MS, vaqueiro e atualmente em local 

incerto e não sabido ELIANE SILVA DE ANDRADE, Filiação: Maria Salete 

Silva de Andrade e Arcival Antunes de Andrade, data de nascimento: 

01/10/1980, brasileiro(a), natural de Carazinho-RS, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: TRATA-SE DE AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 

GUARDA E VISITAS

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Trata-se de ação de regulamentação de 

guarda e visitas ajuizada por Maria Salete Silva de Andrade em desfavor 

de Luiz Carlos dos Santos e Eliane Silva de Andrade, objetivando a guarda 

dos menores de idade Yndiorraine Carla Andrade dos Santos, Aguimar 

Carlos Andrade dos Santos e Yndiorraya Carla Andrade dos Santos. Em 

apertada síntese, os requeridos não foram localizados e a guarda 

provisória dos menores de idade foi concedida à requerente (fls. 45/46). 

Contudo, no decorrer da ação, constatou-se que a adolescente 

Yndiorraine deixou de residir com a progenitora e foi morar com sua tia 

Sandra no município de Cuiabá/MT. Assim, o Ministério Público opinou pela 

extinção parcial da ação quanto à Yndiorraine e pela citação por edital dos 

requeridos. É o breve relato. Decido. Extrai-se dos autos que a 

convivência entre a Sra. Maria Salete, ora requerente, e sua neta 

Yndiorraine se tornou difícil, conforme relatado no estudo psicossocial 

encartado às fls. 85/88. Por este motivo, ambas foram encaminhadas aos 

serviços de apoio municipais. No entanto, a tia da adolescente esteve no 

município de Juína/MT e diante da situação vislumbrada levou a sobrinha 

para morar consigo no município de Cuiabá/MT. Portanto, denota-se que a 

regularização da guarda em relação à Yndiorraine perdeu seu objeto, haja 

vista que adolescente está sob a guarda de fato de sua tia, e não mais da 

requerente. Ante o exposto, REVOGO a guarda provisória concedida à 

requerente em relação à YNDIORRAINE CARLA ANDRADE DOS SANTS e 

ante a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito em relação à adolescente acima, nos termos do artigo 

485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. No mais, acolho o 

parecer ministerial de fl. 83 e DETERMINO a citação dos requeridos por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder à ação no 

prazo legal. Transcorrido o prazo de resposta, não havendo manifestação 

dos requeridos, nem constituição de advogado, desde já, em respeito ao 

artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Dr(a) Sônia 

Bispo Golo - OAB/MT 20634, advogada militante nesta Comarca, para que 

assuma o patrocínio da causa. Notifique-se a advogada nomeada para 

apresentar contestação no prazo 15 (quinze) dias, a contar do dia 

seguinte ao recebimento da notificação. Apresentada a contestação, 

intime-se a requerente para, querendo, apresentar impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista ao 

MPE. Empós, concluso. Às providências. Juína-MT, 31 de janeiro de 2020. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEIDIANE CORREIA DA 

SILVA, digitei.

Juína, 05 de fevereiro de 2020

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143333 Nr: 527-30.2019.811.0025

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA LÚCIA CORDEIRO DE MENDONÇA, 

Cpf: 00869291190, Rg: 0610.114-3, Filiação: Lucinda Martinha Cordeiro e 

Pedro Machado, data de nascimento: 22/03/1950, brasileiro(a), natural de 

Água Boa-MS, casado(a), trabalhadora rural. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

ÁS NORMAS DE PROTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Cite-se a requerida por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil, para, querendo, apresentar defesa no prazo de 10 

(dez) dias.Transcorrido o prazo de resposta, não havendo manifestação 

da requerida, desde já, em respeito ao artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio a Dra. Sonia Bispo Golo, OAB/MT 20.634/O, 

advogada militante nesta Comarca, para que assuma o patrocínio da 

causa.Notifique-se a advogada nomeada para apresentar defesa prévia 

no prazo legal, a contar do dia seguinte ao recebimento da 

notificação.Apresentada a contestação, intime-se o Ministério Público 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender por 

direito.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso.Juína/MT, 31 

de janeiro de 2020.DAIANE MARILYN VAZJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LEIDIANE CORREIA DA 

SILVA, digitei.

Juína, 05 de fevereiro de 2020

Franklin Joilson Alves Bastos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111584 Nr: 3373-59.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE ALVES DE ALMEIDA BLASIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: francimeyre rubio - OAB:3749, 

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 3.889, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830/MT

 INTIME- SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco)dias, se 

manifeste acerca da negativa de endereço da testemunha, conforme fl. 

214.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127610 Nr: 995-62.2017.811.0025
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CLOVIS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:05

Nome do(s) Intimando (a,s):

Valor das Custas Processuais:562,52

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:inscrição em protesto do valor devido.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54245 Nr: 599-32.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GILBERTO DE CARVALHO FILHO, 

VANDERLEI RAMIRES SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, 

OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIME-SE o advogado da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, retirar em cartório a respectiva certidão de honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123402 Nr: 3491-98.2016.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intime-se a advogada do adolescente infrator, para que promova a 

retirada da certidão de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40222 Nr: 4266-31.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Lucio Bittencout Netto, VIVIANE 

CANAVESI BRITO, LUIZ FABIANO PUGLIA GUERREIRA LOPES, 

SOCIEDADE HOSPITALAR SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT, 

NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, OSWALDO LOPES DE 

SOUZA - OAB:3682-A, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Intime-se o advogado do requerido Dr. Oswaldo Lopes de Souza, para 

que no prazo do 05 (cinco) dias, compareça na secretaria e retire a 

certidão de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110819 Nr: 2977-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBFZ, RBFZJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Intime-se a advogada da parte autora, para que compareça em secretaria, 

e retire no prazo de 05 (cinco) dias retire a certidão de honorário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54562 Nr: 898-09.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDL, SILVANA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

(COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A

 Nos termos do artigo 5.º, §3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.113,28 a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 180/187. 

Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$ 1.056,64 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 1.056,64 para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificada a parte de que poderá acessar o 

endereço eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home, selecionar a 

opção “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher os campos 

com os dados necessários do processo e gerar a guia para pagamento. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral deste fórum, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

inscrição do valor em protesto ou dívida ativa.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000362-68.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVI TATIANI FAGUNDES (EXECUTADO)

N. T. FAGUNDES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

D I R E I T O  D A I A N E  M A R I L Y N  V A Z  P R O C E S S O  n. 

1000362-68.2016.8.11.0025 Valor da causa: R$ 22.571,95 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: N. T. FAGUNDES - ME 

Endereço: BATISTA DAMIANI, S/N, INDUSTRIAL, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 Nome: NEVI TATIANI FAGUNDES Endereço: BR 

JUINA/TANGARA, S/N, KM 30, ZONA RURAL, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, sob pena de penhora, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: EXECUÇÃO FISCAL - CDA Nº 

20158997 - DATA DA INSCRIÇÃO: 24/04/2015 - VALOR: 3.863,37 (três mil 

oitocentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos). DECISÃO: 

Vistos etc. I – Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. II – 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 
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em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. III – Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6]. VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível à informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado. Juína/MT, 3 de fevereiro de 2017. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO, 

digitei. JUÍNA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Franklin J. 

Alves Bastos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146767 Nr: 2991-27.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR MENDES BUGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:26936/O, DEBORA CRISTINE BARBOSA - OAB:26.671

 Vistos. INDEFIRO o pedido de aditamento da audiência formulado pela 

Defesa, isso porque não há ordem de prejudicialidade entre a oitiva das 

testemunhas e a juntada de laudo pericial, todas independentes entre no 

acervo probatório, tanto mais porque as testemunhas devem dizer a 

verdade sobre aquilo que sabem dos fatos imputados ao acusado, de 

modo que se a juntada prévia ou não de um laudo pericial pudesse 

influenciar naquilo que as testemunhas eventualmente tomaram 

conhecimento seria no mínimo incompatível com a busca da verdade real, 

havendo julgado do STJ cuja ‘ratio decidendi’ corrobora tal ideia (HC 

192410/MS 2010/0224497-1). OFICIE-SE a Politec o envio do laudo pericial 

devidamente concluído, dentro da máxima urgência. Diante do adiantado 

da hora, DESIGNO nova audiência para prosseguimento da oitiva das 

testemunhas Juscilei, Ademir e Carlos e interrogatório do réu para o dia 

13/03/2020 às 09h. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149287 Nr: 4742-49.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

13/04/2020, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 146894 Nr: 3087-42.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 
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garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/04/2020, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes

 da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138960 Nr: 2708-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON BATISTA BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Considerando o Ofício n. 22/2020-CGJ- CIA n. 0007061-31.2020.8.11.0000 

que determina a priorização dos processos que envolvem crimes de 

violência doméstica contra mulher, ANTECIPO a audiência para o dia 

12/03/2020, às 13h30min.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 145414 Nr: 2033-41.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DO NASCIMENTO HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Considerando o Ofício n. 22/2020-CGJ- CIA n. 0007061-31.2020.8.11.0000 

que determina a priorização dos processos que envolvem crimes de 

violência doméstica contra mulher, ANTECIPO a audiência para o dia 

12/03/2020, às 16h00min.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 148433 Nr: 4146-65.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO, ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:OAB/MT 24.959-O, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 (...) Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA aos acusados 

ALEXSSANDRO CADETE BENTO e CLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, com 

fundamento no art. 319 do CPP e APLICO as seguintes medidas 

cautelares:a) COMPARECIMENTO dos acusados em todos os atos do 

processo, estando os beneficiados proibidos de alterar seus endereços 

sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a 

bares e prostíbulos;c) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína 

por período superior a 15 dias sem prévia comunicação;d) CUMPRIR na 

íntegra as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos sob o 

Código n. 148307.De resto, DETERMINO:1. EXPEÇAM-SE ALVARÁS de 

SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver preso, ficando os acusados 

ADVERTIDOS de que o descumprimento das medidas cautelares acima 

determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas 

cautelares, inclusive nova prisão preventiva.2. No ato da soltura, DEVERÁ 

o Sr. Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento.3. RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.4. Antes da soltura dos 

acusados, NOTIFIQUE-SE à vítima desta decisão, nos termos do art. 21 da 

Lei Maria da Penha, por qualquer meio de comunicação.5. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.6. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130564 Nr: 2879-29.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAUDINEI FRANCELINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

22/04/2020, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56781 Nr: 3066-81.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O

 Intimação do (a) Advogado(a) da parte Ré para, no prazo legal, 

apresentar seus Memoriais/Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99447 Nr: 845-86.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR GONÇALO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Intimação do (a) Advogado(a) da parte Ré para, no prazo legal, 

apresentar seus Memoriais/Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109079 Nr: 2130-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYCHAEL COSTA DE FREITAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Considerando o Ofício n. 22/2020-CGJ- CIA n. 0007061-31.2020.8.11.0000 

que determina a priorização dos processos que envolvem crimes de 

violência doméstica contra mulher, ANTECIPO a audiência para o dia 

12/03/2020, às 14h00min.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-88.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, para juntar aos autos as certidões de crédito 

devidamente assinadas, no prazo de 10 dias, conforme despacho, ID. 

28915491.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-62.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE 

CORRETAGEM DE SEGUROS (REQUERIDO)

SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS 

S.A. (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000321-62.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:JAIRO MOURA 

DA SILVA POLO PASSIVO: SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS e outros (3) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 24/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RIOS DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) Exequente, por intermédio do(a) Advogado(a) 

constituído(a), para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 29496308).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 

29714014), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-95.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON RAMOS BERNARDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 

29690579), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-54.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000328-54.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:CRISTIANO 

ZANONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO MARTINS SORNA 

POLO PASSIVO: BUNGE ALIMENTOS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 24/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000289-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 

29658761), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000291-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MARA ANTUNES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação do Exequente, por intermédio do Advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 

29582619), bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000546-24.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (id. 

30076767), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MATEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do credor, por intermédio da advogada constituída, para que dê 

impulsionamento à execução, indicando bens passíveis de constrição 

judicial, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da execução.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010343-36.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LUIZ GALVAO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010343-36.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: MARCOS LUIZ GALVAO - ME PROJETO DE SENTENÇA 

V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de indenização proposta por Auto Peças Nello 

LTDA - EPP em face de Marcos Luiz Galvão - ME. Consoante teor da 

petição id nº 28229417, o requerente manifesta expressamente desistindo 

da ação, justificando não ter mais interesse no feito, vez que houve o 

acordo extrajudicial entre as partes, e como via de consequência requer a 

extinção da demanda. Havendo desistência expressa da parte autora a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências. Juína-MT, 3 de março de 2020. Haline Turino Juíza Leiga 

V I S T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Juína-MT, 3 de março de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RABELO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO HENRIQUE PEREIRA DE ABREU (REQUERIDO)

 

Intimação da parte credora/ofendida, por intermédio da Advogada 

constituída, para se manifestar quanto a satisfação do débito, no prazo de 

05 dias, sob pena de sua inércia ser interpretada como concordância e, 

consequentemente, ser promovida a extinção do presente processo, bem 

como do inteiro teor da sentença proferida nos autos(id. 29719436).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97110 Nr: 5584-39.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5584-39.2013.811.0025 – Código 97110

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de honorários proposta pela parte exequente 

acima qualificada em desfavor do Estado de Mato Grosso e que após seu 

regular processamento, encontrou seu desiderato, ante à comprovada 

liquidação do débito exequendo representado na Requisição de Pequeno 

Valor devidamente adimplida pelo executado (fls. 72/75).

Sendo assim, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a Serventia à expedição do 

competente alvará em favor da exequente.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas e anotações 

de praxe.

 P. I. C.

Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104683 Nr: 4851-39.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO 

GROSSO, PRISMA CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Pereira dos Santos - 

OAB:14.462/b - mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 Processo nº 4851-39.2014.811.0025 – Código 104683

Requerente: Moacir Pereira dos Santos

Requerido: Prisma Consultoria Ltda e outro

VISTOS,

 Indefiro o pedido de citação ficta formulado pelo autor, por ser 

expressamente vedado tal modalidade de citação no procedimento 

sumaríssimo, conforme dicção do art. 18, § 2º da Lei de Regência.

Intime-se o requerente para que dê andamento efetivo ao feito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de extinção nos moldes do art. 485, do CPC.

 Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 109483 Nr: 2308-29.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Processo nº 2308-29.2015.811.0025 – Código 109483

Exequente: Danieli Felber

Executado: Estado de Mato Grosso e Município de Juína

VISTOS,

 Iniciada a fase de cumprimento da sentença e requisitado aos 

demandados o pagamento da verba sucumbencial arbitrada em favor da 

exequente, aportou petição do ente municipal comprovando a quitação de 

sua cota parte, enquanto a Fazenda Pública Estadual informou que a RPV 

já foi inserida no sistema FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

efetuar o pagamento.

Sobre o teor das manifestações dos executados, manifeste-se a credora 

no prazo de 10 dias, inclusive informando se houve mesmo a afirmada 

inclusão da verba no sistema de liquidação, dado esse passível de 

consulta pelo titular do crédito.

Na sequência, torne-me concluso para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 05 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112664 Nr: 4000-63.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEZINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4000-63.2015.811.0025 – Código 112664

Requerente: Zezinha Ribeiro

Interessado: Maicon Jhonatan Ribeiro dos Santos

Requerido: Município de Juína

VISTOS,

 Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer intentada com a 

finalidade de alcançar a internação compulsória em favor do interessado 

Maicon Jhonatan Ribeiro dos Santos para tratamento médico necessário à 

desintoxicação de substâncias entorpecentes (drogas sociais), que foi 

devolvida a este juízo pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande sob o fundamento que a internação perquirida não possui 

caráter ad aeternum e, por isso, não incide à exceção prevista no art. 2º 

da Resolução n. 09/2019 –TJMT/OE.

Dito isto, e considerando que o feito tramita há mais de quatro anos sem 

que tenha sido analisado o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial 

e tampouco citado o requerido, determino a intimação da autora para que 

informe se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 

dias.

Após, com ou sem manifestação, torne-me concluso para deliberações.

 Às providências.

Juína/MT, 05 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122011 Nr: 2615-46.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2615-462016.811.0025 – Código 122011

Exequente: Rafael Gil Silva

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Insiste o exequente em apresentar a conta de liquidação errônea, isso 

porque, como já delineado de modo bastante claro e compreensivo na 

decisão de fls. 50/51, os débitos da Fazenda Pública que não possuam 

caráter tributário ou previdenciário, devem ser corrigidos por juros de 

mora aferíveis pelo índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança (0,5% a.m.) e isso não foi observado na hipótese.

Sendo assim, refaça o exequente os cálculos de liquidação, aplicando os 

índices legais de correção da dívida pública, no prazo de 5 dias e, se 

houver concordância do executado, em cumprimento aos Provimentos n. 

11/2017-CM e 6/2020-CM, determino a utilização do sistema SRP 2.0, para 

liquidação das dívidas públicas judicializadas, devendo o feito ser 

encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências.

Empós, expeça-se requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do 

CPC.

Às providências.

Juína/MT, 05 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43459 Nr: 2944-39.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO ANTUNES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO AFONSO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA GONÇALVES 

FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 Processo nº 2008/495 – Código 43459

Reclamante: Zeferino Antunes de França

Reclamado: Natalino Afonso de Carvalho

VISTOS,

 Compulsando os autos, verifica-se que as partes foram cientificadas 

sobre retorno do feito da instância recursal e intimadas para se 

manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença, todavia, 

quedaram-se inertes.

Nesses moldes, determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento para providências necessárias quanto ao recolhimento de 

eventuais custas e posterior arquivamento definitivo do feito, com as 

baixas e registros de praxe.

Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 2331-77.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2331-77.2012.811.0025 – Código 88256

Exequente: Francisco Ferreira Cruz

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Intimadas as partes a se manifestarem sobre os atos decisórios 

proferidos pelo juízo incompetente, quedaram-se inertes, razão porque 

convalido todos os atos processuais praticados antes do declínio de 
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competência – fl. 177.

Em prosseguimento, defiro o pedido formulado pelo executado às fls. 

182/183 e determino que a Secretaria expeça-se ordem de pagamento 

individual para cada credor, ou seja, uma para o crédito principal e outra 

para a verba sucumbencial, encaminhando-se ao ente público devedor 

para que efetue o pagamento, no prazo legal.

Ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente.

 Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112071 Nr: 3620-40.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3620-40.2015.811.0025 – Código 112071Exequente: Enádia 

Garcia dos Santos RibeiroExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, 

Trata-se de execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda 

Pública estadual em que a exequente pretende a constrição de verbas 

públicas (sequestro na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001). [...] Nesse diapasão, rejeito o pedido de sequestro de 

verbas pública, e determino a intimação do Estado de Mato Grosso para 

que comprove o pagamento do crédito de pequeno valor, informe a 

estimativa de prazo para inserção do crédito exequendo em previsão 

orçamentária, ou na hipótese de já ter sido inserido, indique a 

previsibil idade de pagamento, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122480 Nr: 2907-31.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2907-31.2016.811.0025 – Código 122480Exequente: Enádia 

Garcia dos Santos RibeiroExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, 

Trata-se de execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda 

Pública estadual em que a exequente pretende a constrição de verbas 

públicas (sequestro na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001). [...] Nesse diapasão, rejeito o pedido de sequestro de 

verbas pública, e determino a intimação do Estado de Mato Grosso para 

que comprove o pagamento do crédito de pequeno valor, informe a 

estimativa de prazo para inserção do crédito exequendo em previsão 

orçamentária, ou na hipótese de já ter sido inserido, indique a 

previsibil idade de pagamento, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119828 Nr: 1305-05.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Processo nº 1305-05.2016.811.0025 – Código 119828

Requerente: João Alves de Oliveira

Requerido: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Saneado o feito e fixados os pontos controvertidos, somente o autor 

formulou pedido de realização de prova oral, razão porque designo 

audiência de instrução para o dia 22/04/2020, às 15:30h, cabendo ao 

autor apresentar em juízo as testemunhas a serem ouvidas, nos moldes 

do art. 34, da Lei n. 9099/95.

Advirto a parte ré que deverá até a instalação da audiência supra, aportar 

ao feito toda documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa (artigo 9º da Lei nº 12.153/09).

Saliente-se, que a audiência, una nos termos da lei, contemplará toda 

instrução probatória apontada como necessária pelas partes, fazendo 

constar no mandado que o ente público não gozará de prazo diferenciado 

para a prática de qualquer ato processual (art. 7º da Lei n. 12.153/09).

 Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121266 Nr: 2151-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:0

 Processo nº 2151-22.2016.811.0025 – Código 121266Exequente: Enádia 

Garcia dos Santos RibeiroExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, 

Trata-se de execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda 

Pública estadual em que a exequente pretende a constrição de verbas 

públicas (sequestro na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001).Dito isso e porque a execução se arrasta desde 2016, a 

análise menos acurada do panorama processual poderia indicar ser 

indiscutível o cabimento da medida constritiva requerida, mas ao se 

considerar toda circunstância que envolve a matéria, a mim parece não 

ser cabível, ao menos por ora, o deferimento da medida requestada.Nesse 

diapasão, rejeito o pedido de sequestro de verbas pública, e determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso para que comprove o pagamento do 

crédito de pequeno valor, informe a estimativa de prazo para inserção do 

crédito exequendo em previsão orçamentária, ou na hipótese de já ter sido 

inserido, indique a previsibilidade de pagamento, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118432 Nr: 511-81.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 511-81.2016.811.0025 – Código 118432Exequente: Marli 

Gaspari CâmaraExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS.Trata-se de 

pedido de constrição de verbas públicas (sequestro na forma prevista 

pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001), o qual pretende a autora 

seja efetivado de imediato, com a incidência da técnica processual da 

antecipação da tutela de mérito, pela evidência do direito requerido (art. 

311 do NCPC). [...].Nesse diapasão, rejeito, por descabida, o pedido de 

antecipação da tutela executiva pela alegada evidência do direito e 

determino a intimação do Estado de Mato Grosso para que comprove o 

pagamento do crédito de pequeno valor, informe a estimativa de prazo 

para inserção do crédito exequendo em previsão orçamentária, ou na 

hipótese de já ter sido inserido, indique a previsibilidade de pagamento, no 

prazo de 15 dias.Retornando a resposta ou silente o executado, dê-se 
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vista à exequente e conclusos para novas deliberações.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111655 Nr: 3415-11.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO FLORES BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3415-11.2015.811.0025 – Código 111655Exequente: Aline 

Cristina Machado Flores BrunoExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, 

Trata-se de execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda 

Pública estadual em que a exequente pretende a constrição de verbas 

públicas (sequestro na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001). [...] Nesse diapasão, rejeito o pedido de sequestro de 

verbas pública, e determino a intimação do Estado de Mato Grosso para 

que comprove o pagamento do crédito de pequeno valor, informe a 

estimativa de prazo para inserção do crédito exequendo em previsão 

orçamentária, ou na hipótese de já ter sido inserido, indique a 

previsibil idade de pagamento, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102151 Nr: 3063-87.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3063-87.2014.811.0025 – Código 102151Exequente: Enádia 

Garcia dos Santos RibeiroExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, 

Trata-se de execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda 

Pública estadual em que a exequente pretende a constrição de verbas 

públicas (sequestro na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001).Dito isso e porque a execução se arrasta desde 2014, a 

análise menos acurada do panorama processual poderia indicar ser 

indiscutível o cabimento da medida constritiva requerida, mas ao se 

considerar toda circunstância que envolve a matéria, a mim parece não 

ser cabível, ao menos por ora, o deferimento da medida requestada.De 

saída, pacificou-se na jurisprudência das Altas Cortes a ideia de que ao 

regime legal de processamento e pagamento de dívidas públicas judiciais 

(seja pelo rito dos precatórios, seja pelo rito sumário da RPV), deve incidir 

um juízo de ponderação e razoabilidade, porque a finitude dos recursos 

públicos é questão evidente e cotidiana para a sociedade contemporânea, 

que precisa se amoldar ao conceito de reserva do possível, como um 

vetor de interpretação e freio à intervenção judicial no controle da atuação 

da Administração Pública perante os administrados.Nesse diapasão, 

rejeito o pedido de sequestro de verbas pública, e determino a intimação 

do Estado de Mato Grosso para que comprove o pagamento do crédito de 

pequeno valor, informe a estimativa de prazo para inserção do crédito 

exequendo em previsão orçamentária, ou na hipótese de já ter sido 

inserido, indique a previsibilidade de pagamento, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103128 Nr: 3888-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Processo nº 3888-31.2014.811.0025 – Código 103128Exequente: 

Oswaldo Lopes de SouzaExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, 

Trata-se de execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda 

Pública estadual em que o exequente pretende a constrição de verbas 

públicas (sequestro na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001).Nesse ponto, é fato notório reconhecido pelo Conselho 

Seccional da OAB/MT e divulgado na imprensa, que somente no ano de 

2019 o Estado de MT pagou quantia superior a R$ 4.700.000,00, assim 

como restou estabelecido nos órgãos administrativos, que a Secretaria de 

Estado de Fazenda (SEFAZ/MT) repassará, mensalmente, à Procuradoria 

Geral do Estado, a importância de R$ 500.000,00, para pagamento de 

RPVs, e isso significa dizer que, ainda que não seja ideal, que não seja o 

panorama legalmente desejado, longe está de configurar omissão 

irresponsável ou recusa pura e simples de pagamento de dívidas 

públicas..Nesse diapasão, rejeito o pedido de sequestro de verbas 

pública, e determino a intimação do Estado de Mato Grosso para que 

comprove o pagamento do crédito de pequeno valor, informe a estimativa 

de prazo para inserção do crédito exequendo em previsão orçamentária, 

ou na hipótese de já ter sido inserido, indique a previsibilidade de 

pagamento, no prazo de 15 dias.Às providências.Juína/MT, 04 de março 

de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 4719-79.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4719-79.2014.811.0025 – Código 104482Exequente: Andréia 

Oliveira LimaExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, Trata-se de 

execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda Pública estadual 

em que a exequente pretende a constrição de verbas públicas (sequestro 

na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001)..Reconhece-se que o art. 17 da Lei Federal n. 10.259/2001 

fala em pagamento em 60 dias ou sequestro de verbas públicas, mas 

como salientado desde o início, a técnica de ponderação dos interesses 

em litígio não permite que se entenda, de plano, haver recusa ou omissão 

plena da Fazenda Pública Estadual em promover a quitação dos créditos 

dos advogados dativos que atuam judicialmente nas Comarcas onde o 

Estado é ausente ou ineficiente em prover ao cidadão o direito 

constitucional assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CR/88.Nesse diapasão, 

rejeito o pedido de sequestro de verbas pública, e determino a intimação 

do Estado de Mato Grosso para que comprove o pagamento do crédito de 

pequeno valor, informe a estimativa de prazo para inserção do crédito 

exequendo em previsão orçamentária, ou na hipótese de já ter sido 

inserido, indique a previsibilidade de pagamento, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47222 Nr: 827-41.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON CARDOZO DE QUEIROZ - LOJAS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228.516

 Processo nº 827-41.2009.811.0025 – Código 47222Exequente: Clayton 

Cardoso de QueirozExecutado: Alessandro da Cruz PolveiroVISTOS, 

Requerida a venda do veículo constrito judicialmente – fls.129/130, 

determino a realização de leilão do bem, no prazo de 30 dias, por meio 

eletrônico e presencial, se assim entender adequado o leiloeiro, com 

observância do Provimento 025/2011/CMag/TJMT, fixando-se, desde já, 

como preço mínimo o valor de 60% da avaliação, autorizando a 

negociação, via leiloeiro, da forma de pagamento, limitada aos percentuais 
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e quantidade de prestações fixadas no art. 895 do CPC.Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por 

cento).Oportunamente, expeça-se o edital para fixação no lugar de 

costume e publicação na rede mundial de computadores, em especial nos 

sítios eletrônicos especializados em alienações judiciais, bem como na 

imprensa escrita e falada, preferencialmente de âmbito regional. Conste no 

edital que o leilão se realizará por meio eletrônico, preferencialmente, 

atendidos os lances de conformidade com o previsto na norma 

processual.Intime-se o executado do dia, hora e local da alienação judicial. 

Havendo arrematação, proceda-se à imediata lavratura do auto de 

ocorrência (art. 901 do CPC).Lavrado o termo de ocorrência e estando 

dev idam e n t e  a s s i n a d o ,  f a ç a  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . À s 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88462 Nr: 2558-67.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELI FELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2558-67.2012.811.0025 – Código 88462

Exequente: Danieli Felber

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para indicar 

previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 3 anos, 

aportou aos autos petição nonde afirma que já foi inserida a requisição no 

FIPLAN e que aguarda o repasse da SEFAZ para efetuar o pagamento.

Desse modo, intime-se a credora a se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito, prazo de 10 dias.

Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95068 Nr: 3322-19.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida Barbiero Teixeira - OAB:0

 Processo nº 3322-19.2013.811.0025 – Código 95068

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Indefiro o pedido de sequestro de verbas públicas formulado pela 

exequente, porque o feito aguarda a atualização do débito para posterior 

expedição da requisição de pequeno valor - RPV.

Em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM e ao Provimento n. 

6/2020-CM, determino a utilização do sistema SRP 2.0, para liquidação das 

dívidas públicas judicializadas, devendo o feito ser encaminhado ao 

Cartório Distribuidor e Contador para as devidas providências.

Ato contínuo, expeça-se requisição de pagamento, nos termos do art. 535, 

do CPC.

Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 185-92.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 185-92.2014.811.0025 – Código 98782Exequente: Oswaldo 

Lopes de SouzaExecutado: Estado de Mato GrossoVISTOS, Trata-se de 

execução por quantia certa ajuizada em face da Fazenda Pública estadual 

em que o exequente pretende a constrição de verbas públicas (sequestro 

na forma prevista pelo art. 17, § 2º da Lei Federal n. 10.259/2001).Dito 

isso e porque a execução se arrasta desde 2014, a análise menos 

acurada do panorama processual poderia indicar ser indiscutível o 

cabimento da medida constritiva requerida, mas ao se considerar toda 

circunstância que envolve a matéria, a mim parece não ser cabível, ao 

menos por ora, o deferimento da medida requestada.De saída, 

pacificou-se na jurisprudência das Altas Cortes a ideia de que ao regime 

legal de processamento e pagamento de dívidas públicas judiciais (seja 

pelo rito dos precatórios, seja pelo rito sumário da RPV), deve incidir um 

juízo de ponderação e razoabilidade, porque a finitude dos recursos 

públicos é questão evidente e cotidiana para a sociedade contemporânea, 

que precisa se amoldar ao conceito de reserva do possível, como um 

vetor de interpretação e freio à intervenção judicial no controle da atuação 

da Administração Pública perante os administrados.Nesse diapasão, 

rejeito o pedido de sequestro de verbas pública, e determino a intimação 

do Estado de Mato Grosso para que comprove o pagamento do crédito de 

pequeno valor, informe a estimativa de prazo para inserção do crédito 

exequendo em previsão orçamentária, ou na hipótese de já ter sido 

inserido, indique a previsibilidade de pagamento, no prazo de 15 dias.Às 

providências.Juína/MT, 04 de março de 2020. FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 33327 Nr: 3730-54.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULA 

BARBOSA - OAB:1207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DE SOUSA ARAUJO 

- OAB:21229/O

 Processo nº 3730-54.2006.811.0025 – Código 33327

Exequente: Lauri Martins Ribeiro

Executado: Gleida Mariza Costa

VISTOS,

 Aportado ao feito o valor atualizado do débito, oficie-se a autarquia 

previdenciária informando que os bloqueios deverão ser realizados no 

benefício da executada até atingirem a quantia indicada na petição de 

fls.282.

No mais, aguarde-se em suspensão até a satisfação integral do débito 

exequendo.

Empós, manifeste-se a exequente e concluso para deliberações.

Às providências.

Juína/MT, 04 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96216 Nr: 4603-10.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Processo nº 4603-10.2013.811.0025 – Código 96216

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso
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 VISTOS,

 Sobre os cálculos apresentados pela exequente manifeste-se a Fazenda 

Pública e, se houver concordância do executado, em cumprimento aos 

Provimentos n. 11/2017-CM e 6/2020-CM, determino a utilização do sistema 

SRP 2.0 para liquidação das dívidas públicas judicializadas, devendo o 

feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e Contador para as devidas 

providências.

Empós, expeça-se requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do 

CPC.

Às providências.

Juína/MT, 05 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121434 Nr: 2241-30.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2241-30.2016.811.0025 – Código 121434

Exequente: Antônio Valdenir Caliare

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em certidões de 

crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome do exequente, 

pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região.

Declinada a competência para processar a lide ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública, por força da decisão de fl. 44, o feito aguarda a 

confecção do cálculo de liquidação do débito exequendo que, até então, 

eram realizados pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça.

Dito isto, e porque ainda não existe cálculo de liquidação devidamente 

elaborado nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017 – CM, e 

havendo pública e notória modificação do sistema de liquidação de dívidas 

públicas judicializadas, o que se acha estampado no Provimento n. 

06/2020 – CM, determino a utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação 

do débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências.

 Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, expeça-se a 

requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente.

 Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121264 Nr: 2149-52.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2149-52.2016.811.0025 – Código 121264

Exequente: Enádia Garcia dos Santos Ribeiro

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em certidões de 

crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome da exequente, 

pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região.

Declinada a competência para processar a lide ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública, por força da decisão de fl. 67, o feito aguarda a 

confecção do cálculo de liquidação do débito exequendo que, até então, 

era realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Dito isto, e porque ainda não existe cálculo de liquidação devidamente 

elaborado nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017 – CM, e 

havendo pública e notória modificação do sistema de liquidação de dívidas 

públicas judicializadas, o que se acha estampado no Provimento n. 

06/2020 – CM, determino a utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação 

do débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências.

 Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, expeça-se a 

requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente.

 Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82490 Nr: 2395-24.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2395-24.2011.811.0025 – Código 82490

Exequente: Nirlei de Fátima Franco

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

 Retornados os autos da PGE/MT, sem qualquer manifestação do devedor, 

seja quanto a pagamento, seja quanto à previsão de liquidação da 

despesa, aportou manifestação da credora nonde comprova que o crédito 

já se encontra empenhado no sistema integrado de planejamento, 

contabilidade e finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN).

 Sendo assim, aguarde-se em suspensão até venha comprovação de 

quitação da ordem de pagamento expedida nos autos ou provocação da 

parte interessada.

Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106390 Nr: 773-65.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 773-65.2015.811.0025 – Código 106390

Exequente: Hilones Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em certidões de 

crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome da exequente, 

pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região.

Declinada a competência para processar a lide ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública, por força da decisão de fl. 67, o feito aguarda a 

confecção do cálculo de liquidação do débito exequendo que, até então, 

era realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Dito isto, e porque ainda não existe cálculo de liquidação devidamente 

elaborado nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017 – CM, e 

havendo pública e notória modificação do sistema de liquidação de dívidas 

públicas judicializadas, o que se acha estampado no Provimento n. 

06/2020 – CM, determino a utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação 

do débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e 
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Contador para as devidas providências.

 Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, expeça-se a 

requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente.

 Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109098 Nr: 2139-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2139-42.2015.811.0025 – Código 109098

Exequente: Welinton José Serpa Gil

Executado: Estado de Mato Grosso

 VISTOS,

 Trata-se de execução de honorários em que determinada a expedição de 

ofício requisitório para pagamento do crédito exequendo, aportou 

manifestação do executado, assinalando que por se tratar da execução 

de crédito principal e verba sucumbencial haveriam de ser expedidos dois 

ofícios de requisição.

Da análise dos autos, verifica-se que a ordem de pagamento expedida à fl. 

79 diz respeito somente ao crédito principal, razão porque acolho o pedido 

formulado pela Fazenda Pública e determino seja expedida outra RPV, 

referente a verba sucumbencial, encaminhando-se ao ente público 

devedor para que efetue o pagamento, no prazo legal.

Ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, certifique-se e dê vista ao exequente.

 Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110490 Nr: 2809-80.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair de Oliveira Rios Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2809-80.2015.811.0025 – Código 110490

Requerente: Adair de Oliveira Rios Santos

Requerido: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

 Conclusão desnecessária.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 342, encaminhando-se o feito à 

Turma Recursal.

Atente-se a secretaria para a desavolumação dos autos, nos moldes do 

art. 337 da CNGCJ.

 Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101646 Nr: 2627-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a parte exequente que atua em 

causa própria, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118695 Nr: 651-18.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 651-18.2016.811.0025 – Código 118695

Exequente: Hilones Nepomuceno

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS,

 Cuida-se de execução por quantia certa aparelhada em certidões de 

crédito emitidas pelo juízo da Comarca de Juína em nome da exequente, 

pelo exercício do múnus processual da defensoria dativa dos 

hipossuficientes, ante a ausência de núcleo da DPE/MT na região.

Declinada a competência para processar a lide ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública, por força da decisão de fl. 61, o feito aguarda a 

confecção do cálculo de liquidação do débito exequendo que, até então, 

era realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Dito isto, e porque ainda não existe cálculo de liquidação devidamente 

elaborado nos termos do art. 3º do Provimento n. 11/2017 – CM, e 

havendo pública e notória modificação do sistema de liquidação de dívidas 

públicas judicializadas, o que se acha estampado no Provimento n. 

06/2020 – CM, determino a utilização do sistema SRP 2.0 para liquidação 

do débito, devendo o feito ser encaminhado ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências.

 Feitos os cálculos e não havendo impugnação das partes, expeça-se a 

requisição de pagamento nos moldes do que determina o art. 535, do CPC.

 Se ultrapassado o prazo a que alude o art. 17, § 2º da Lei Federal n. 

10.259/2001, dê-se vista ao exequente.

 Às providências.

Juína/MT, 06 de março de 2020.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34410 Nr: 2925-04.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARQUES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHENER HEBART RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Ferreira de 

Pinho - OAB:9178-A

 Processo nº 2006/794 – Código 34410Exequente: Silvana Marques Reis 

ValverdeExecutado: Dhener Hebart RibeiroVISTOS, Manifesta-se a 

exequente pela realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim 

de localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor que possam estar 

registrados no sistema de consulta de dados denominado INFOJUDNeste 

sentido, ante o largo tempo de tramitação processual e que as diligências 

promovidas no intuito de encontrar bens de propriedade do executado 

restaram parcialmente frutíferas, parece-me que se acham satisfeitas as 

condições e requisitos ensejadores do arrefecimento da proteção 

constitucional do devedor ao sigilo fiscal e justificam o DEFERIMENTO do 

pedido de pesquisas de bens de sua propriedade passíveis de penhora, 

por meio do sistema de consulta de dados denominado INFOJUD.Realizada 

a pesquisa, dê-se vista à credora para impulsionar o feito no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção nos molde do art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95.Às providências.Juína/MT, 06 de março de 2020. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24021 Nr: 408-70.1999.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JUAREZ TATSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFATOS DE MADEIRA ROMELANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

exequente, na pessoa de seu advogado, para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias sobre o cumprimento integral da transação firmada entre 

as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24112 Nr: 3090-56.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FRANCISCO FRÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2003/209 – Código 24112

Exequente: Adélia Ribeiro de Souza

Executado: Vanderlei Francisco Frá

VISTOS,

 Considerando que a sentença lançada nos autos foi anulada pela 

instância recursal, intime-se a exequente a dar impulso efetivo à 

execução, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção, nos termos no art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95.

Às providências.

Juína/MT, 09 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24359 Nr: 202-17.2003.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU GONÇALVES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 Processo nº 2003/15 – Código 24359

Exequente: José Carlos Padilha

Executado: Dirceu Gonçalves Machado

VISTOS,

 Considerando que a sentença lançada nos autos foi anulada pela 

instância recursal, intime-se o exequente a dar impulso efetivo à 

execução, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção, nos termos no art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95.

Às providências.

Juína/MT, 09 de março de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001472-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001472-68.2017.8.11.0025 

Exequente: Tamires Soares Executado: Telefônica Brasil S/A VISTOS, 

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em cuja tramitação 

aportou petição das partes anunciando a realização de composição 

extrajudicial e postularam a extinção do feito. Desse modo, sendo as 

partes maiores e capazes e tendo sido noticiada a celebração de 

composição amigável entre elas, acerca das obrigações objeto da 

presente demanda, o acordo deve ser homologado para que produza 

seus regulares e jurídicos efeitos. Realizada a transação outro caminho 

não há senão homologar a composição e extinguir o procedimento 

executório, porque alcançado o seu objetivo. Ante o exposto, HOMOLOGO 

o presente acordo e EXTINGO por sentença a execução de título judicial, 

nos moldes do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-45.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS VANOR DE MELLO (ESPÓLIO)

ROSANA BARROS DE MELLO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 8010183-45.2014.8.11.0025 

Exequente: Espólio de Jonas Vanor de Mello representado pela 

inventariante Rosana Barros de Mello Executado: Sony Style - Soni Brasil 

S/A e outro V i s t o s, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifica-se que o devedor/condenado 

depositou o valor da condenação depois de escoado prazo para 

pagamento voluntário, acostando aos autos guia de depósito judicial no 

valor de R$ 8.535,30, equivalente ao montante indenizável. Noutro passo, 

o credor renunciou o valor da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC 

requestada no decorrer do feito e postulou o levantamento dos valores 

depositados em Juízo relativos a guia de ID. 10637484. Por tais razões, em 

face do adimplemento do executado, a extinção do feito é medida 

impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que faço com 

arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil. Considerando que o crédito objeto da presente ação está sendo 

inventariado nos autos nº 2782-34.2014.811.0025 – Cód. 101823, em 

tramite perante o Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, determino a 

vinculação do depósito de ID. 10637484, aos referidos autos para que lá 

seja promovida a devida partilha entre os herdeiros do de cujus. 

Certificado o trânsito em julgada desta decisão, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001477-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NASCIMENTO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 602 de 995



Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n.1001477-90.2017.8.11.0025 

Exequente: Mauricio Nascimento Machado Executado: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi 

Univales MT V i s t o s, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifica-se que o devedor/condenado 

depositou espontaneamente o valor da condenação, acostando aos autos 

guia de depósito judicial no valor de R$ 36.536,84, equivalente ao montante 

indenizável. Noutro passo, o credor postulou pelo levantamento dos 

valores depositados em Juízo relativos a guia de ID. 28484943. Por tais 

razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que 

faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do credor para levantamento 

do valor depositado nos autos, ficando condicionada a expedição do 

documento à apresentação de procuração pela causídica com poderes 

específicos para receber valores em nome do constituinte ou a indicação 

de conta bancária da própria parte. Certificado o trânsito em julgada desta 

decisão, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000888-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n.1000888-64.2018.8.11.0025 

Requerente: Rosangela Moreira dos Santos Requerido: Telefônica Brasil 

S/A V i s t o s, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Analisando os autos, verifica-se que o devedor/condenado 

depositou espontaneamente o valor da condenação, acostando aos autos 

guia de depósito judicial no valor de R$ 3.647,68, equivalente ao montante 

indenizável. Noutro passo, a credora postulou pelo levantamento dos 

valores depositados em Juízo relativos a guia de ID. 29234942. Por tais 

razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que 

faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da credora para levantamento 

do valor depositado nos autos, observando-se a conta bancária indicada 

na petição de ID. 23323766, já que o escritório de advocacia que 

representa a parte autora possui poderes para receber valores, nos 

moldes da procuração de ID. 13891672. Certificado o trânsito em julgada 

desta decisão, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001219-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI JOSE REGENSBURGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NF SUINOS E DERIVADOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1001219-12.2019.8.11.0025 

Exequente: Claudinei José Regensburger Executado: NF Suínos e 

Derivados Eireli - ME V i s t o s, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Cuida-se de execução de título extrajudicial, cuja 

finalidade foi atingida por completo, na medida em que constritos os 

valores necessários à satisfação do crédito exequendo que não restaram 

impugnados pelo devedor. Dessarte, tendo havido a satisfação integral da 

obrigação, não se justifica o prosseguimento da execução, razão porque, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, o que 

faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará em favor do credor para saque do valor 

depositado nos autos, observando-se os dados bancários indicados na 

petição de ID. 29033752, já que o causídico que o representa possui 

poderes para tanto, conforme procuração acostada ao ID. 21899107. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n.1001861-19.2018.8.11.0025 

Requerente: Luiz Carlos dos Santos Requerido: Embratel Tvsat 

Telecomunicações S/A V i s t o s, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifica-se que o 

devedor/condenado depositou espontaneamente o valor da condenação, 

acostando aos autos guia de depósito judicial no valor de R$ 167,69, 

equivalente ao montante indenizável. Noutro passo, o credor postulou pelo 

levantamento dos valores depositados em Juízo relativos as guias de ID’s. 

28824780 e 28824782. Por tais razões, em face do adimplemento do 

executado, a extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo com 

julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

credor para levantamento do valor depositado nos autos, nos moldes 

requeridos na petição de ID. 29183915, já que a causídica possui poder 

para levantar alvará, conforme procuração de ID. 17133176. Certificado o 

trânsito em julgada desta decisão, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. C. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 025/2020-CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO 

DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

Considerando a comoção entre os cidadãos miradolenses em virtude do 

falecimento do santíssimo Pe. Anselmo Mandrille, ocorrido na data de hoje, 

Pároco da Paróquia São Paulo;

 Considerando que referido pároco é pessoa muito conhecida e que 

trabalhou por mais de 40 (quarenta) anos como sacerdócio, sempre em 

prol da comunidade, principalmente dos mais humildes;

Considerando os termos do Decreto nº 3.687, datado de 10 de março de 
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2020, que estabelece ponto facultativo no dia 11/3/2020 e luto oficial de 3 

dias em todo o território do município de Mirassol D’ Oeste;

R E S O L VE :

Artigo 1º - SUSPENDER o expediente forense do dia 11 de março de 2020;

Art. 2º - SUSPENDER os prazos processuais que se iniciarem ou 

vencerem no referido dia, prorrogando-os prazos para o próximo dia útil;

Art. 3º - DECRETAR Luto Oficial por 03 (três) dias no âmbito da Comarca 

de Mirassol D’Oeste, a partir desta data.

 Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça, a Coordenadoria de Comunicação do TJMT, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Delegacia de Polícia Civil, Delegacia de Policia 

Militar, a 7ª Subseção da OAB e afixe-se cópia no átrio do Fórum.

Mirassol D’ Oeste, 10 de março de 2020.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-78.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELDY RIBEIRO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000562-78.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ELDY RIBEIRO ROSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA C/C EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por ELDY RIBEIRO ROSA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Explico. 

No caso judicializado, os documentos aportados aos autos pela parte 

autora, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e 

pareceres médicos juntados, verifica-se a necessidade de a parte autora 

se afastar das atividades laborais, ante a doença a que está acometida. 

Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, ainda que 

sumariamente demonstrada, eis que o autor já recebeu benefício 

previdenciário pela via administrativa, sendo cessado no mês de 

dezembro do ano de 2019. Dessa forma, sob a ótica de um juízo de 

cognição sumária, a parte autora merece a restabelecimento do 

auxílio-doença pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 

8.213/91. Portanto, os vários argumentos já expostos nesta peça 

processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia do provimento final, caso postergado o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença somente para aquele 

momento, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Com efeito, 

tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 3º, do CPC, reunido, a 

um só tempo, a relevância do fundamento em que se baseia o pedido e o 

fundado receio de ineficácia do provimento final. Ante o exposto, 

presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 do CPC, 

CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que DETERMINO ao 

INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte autora, até 

ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos autos no 

prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente 

com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, 

sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. NOMEIO 

perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 9 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003938-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003938-09.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES EXECUTADO: 

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME, FQM - INSTITUTO 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Reportam-se os autos de “AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” proposta 

pelo Ministério Público Estadual em desfavor do MUNICÍPIO DE IRASSOLS 

D´OESTE, devidamente qualificados. Entre um ato e outro, o parte 

requerida pugnou pela extinção do feito ante a perda superveniente do 

objeto da presente ação, conforme se vê em id. 29023853. Instado a se 

manifestar, o autor registrou concordância pela extinção do feito, como se 

vê em id. 29989436. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante a perda superveniente do objeto da 

demanda, eis que não subsistem mais os motivos que ensejaram a 

propositura da presente ação. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 493, 

ambos do CPC. SEM CUSTAS. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. CIÊNCIA ao Parquet. 

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003938-09.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 604 de 995



AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003938-09.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA GOUVEIA NUNES EXECUTADO: 

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME, FQM - INSTITUTO 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Reportam-se os autos de “AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” proposta 

pelo Ministério Público Estadual em desfavor do MUNICÍPIO DE IRASSOLS 

D´OESTE, devidamente qualificados. Entre um ato e outro, o parte 

requerida pugnou pela extinção do feito ante a perda superveniente do 

objeto da presente ação, conforme se vê em id. 29023853. Instado a se 

manifestar, o autor registrou concordância pela extinção do feito, como se 

vê em id. 29989436. Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante a perda superveniente do objeto da 

demanda, eis que não subsistem mais os motivos que ensejaram a 

propositura da presente ação. Desta feita, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, e art. 493, 

ambos do CPC. SEM CUSTAS. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. CIÊNCIA ao Parquet. 

P.R.I.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002489-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS VARANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000393-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000393-91.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA Vistos. RECEBO 

a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as parte, pois além de fomentar a pacificação social dos 

conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes 

a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o 

dia 09/04/2020 às 14h00min. CITE-SE a parte requerida para que 

compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a 

parte ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na 

oportunidade, deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 6 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003955-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA FONTAINE CORREA DA COSTA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003955-45.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO EXECUTADO: LA 

FONTAINE CORREA DA COSTA FILHO Vistos. DEFIRO conforme pleiteado 

pelo requerente em id. 29872482, de modo que DETERMINO a 

citação/intimação do requerido por hora certa no endereço constante dos 

autos, nos termos do art. 252 e seguintes do CPC. Restando infrutífera a 

diligência supra, INTIME-SE o requerente para pugnar o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala do processo. 

Após, com ou sem manifestação do autor, devolvam-me os autos 

CONLCUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de março de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253879 Nr: 5158-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Pelo exposto, com o fito de dar efetivada a liminar deferida nos autos, 

DETERMINO:I) o bloqueio de verbas no valor de R$ 1.101,30 (hum mil cento 

e um reais e trinta centavos), pelo critério menor preço, nas contas do 

Estado de Mato Grosso, suficientes para a aquisição das passagens 

aéreas e sua locomoção até a capital (orçamentos de fls. 207/209).II) 

Empós, INTIME-SE o requerente para prestar contas dos valores 

bloqueados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilização 

criminal.Observe-se ainda a necessidade de que nas notas fiscais deve 

constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014 as 

seguintes informações complementares: local de entrega, número do 

processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao 

mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública”. O 

protocolo da nota deve ainda vir acompanhado do comprovante de 

entrega assinado pela parte autora ou seu representante. Além da 

necessidade de fornecer uma cópia da nota fiscal à parte autora, que 
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deverá anexá-la ao processo no prazo de até 10 (dez) dias, contados da 

entrega do medicamento.Em cumprimento ao art. 10, § 4º do Provimento 

n.º 02/2015/CGJ-MT, após a apresentação da nota fiscal, intime-se o ente 

público para que se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias, no prazo de 10 

(dez) dias. E ainda, comuniquem-se as Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT 

(Secretaria de Controle Externo de Auditorias Especiais) acerca da 

documentação comprobatória dos gastos.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 02 de março de 2020. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 21849 Nr: 1908-09.2005.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 -B, WAGNER PERUCHI 

DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma contradição 

na decisão proferida, nos termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão 

por que a MANTENHO nos moldes em que prolatada.CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 04 de março de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233164 Nr: 3705-68.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com ou sem resposta a autora para pugnar o que entender cabível em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248464 Nr: 2311-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ceertifico que em cumprimento ao r. despacho de fls. 56, foi oficiado a 

energisa conforme oficio n. 7196/2019 e carta de intimação de 60, e até a 

presente data não houve resposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253907 Nr: 5176-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Ferreira, Ruth Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a exequente para pugnar o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273440 Nr: 3612-66.2019.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weniton Soares de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para intimar o Procurador da parte autora via DJE para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 

(cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site 

do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento 

do ato deprecado ou seja Busca/Apreensão e citação da parte requerida, 

o qual foi extraído dos autos 0084844-85.2017.8.13.0344 da 2ª. Vara civel 

da Comarca de Iturama-MG, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento. Igualmente que conforme 

mencionado na petição de fls. 31 a guia de pagamento da diligência não se 

fez acompanhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135141 Nr: 2334-11.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Sales de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalto Sales de Matos 

Junior - OAB:14603-MT

 INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173596 Nr: 4570-96.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvandro Cesar Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o exequente foi intimado via DJE do item V, do despacho das 

fls. 194, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240684 Nr: 3261-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M de Moraes Kruger & Kruger Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Escoado o prazo da suspensão INTIME-SE a parte requerente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 263727 Nr: 3484-80.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Roberto do Carmo, Carlos Roberto do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto do Carmo Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Letícia Caires Gomes - OAB:25.285, Mirian Costa 

Cardoso - OAB:6.361, NALTYER NÚBIA FONSECA SEBASTIÃO - 

OAB:26327/O

 Processo nº 3484-80.2018.811.0011 (Código: 263727)

Tratam os autos de ação anulatória de partilha ajuizada por Oscar Roberto 

do Carmo e Carlos Roberto do Carmo em face de José Roberto do Carmo 

Sobrinho.

 Sentença de mérito às fls. 382/385.

 Às fls. 445/452, os requerentes apresentaram embargos de declaração, 

o qual foi conhecido e desprovido nos termos da sentença de fl. 481.

 O requerido interpôs apelação (fls. 391/414) e os requerentes 

apresentaram contrarrazões (fls. 453/459).

Por fim, os requerentes interpuseram apelação às fls. 483/494, a qual teve 

sua tempestividade certificada à fl. 495.

 É o relato.

 Decido.

 Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002837-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1002837-34.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE REU: BANCO PAN 

Considerando o teor da manifestação de ID 28398920, redesigno a 

audiência de conciliação anteriormente aprazada para o dia 07 de abril de 

2020, às 14h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a ser realizada 

perante o CEJUSC desta Comarca. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste – MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002837-34.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Processo n.º 1002837-34.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de obrigação 

de fazer e de indenização por danos morais com pedido de antecipação 

de tutela – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes 

MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA LUCHESE e BANCO PAN S.A, em 

que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado à 

reclamada exclua o nome da requerente do cadastro de inadimplentes, 

haja vista o débito cobrado ser indevido, bem como a citação da parte 

reclamada e a sua condenação em indenizar os danos causados - R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). Eis o breve relato dos fatos. 

Preliminarmente, recebo a petição inicial em todos os seus termos, bem 

como defiro à parte requerente os benefícios da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Cediço que 

para a concessão da medida liminar pleiteada, imprescindível se faz a 

presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso em análise, ainda não há elementos suficientes 

nos autos para análise do pedido de tutela antecipada. Assim, antes de 

decidir quanto ao pleito antecipatório, designo audiência de conciliação, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil para o dia 27 de 

agosto de 2019, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se 

e intime-se o requerido a comparecer à audiência designada. Consigne-se 

que em não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir 

da data da efetiva realização da audiência. Intime-se a requerente na 

pessoa de seu advogado. Não havendo composição, apresentada ou 

tendo decorrido o prazo para apresentação de resposta, tornem os autos 

conclusos para analise do pedido de antecipação de tutela. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de julho de 2019. (assinado digitalmente) Marcos André da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000243-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO OAB - MG174149 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1000243-47.2019.811.0011 Aqui se tem ação de divórcio 

litigioso c/c partilha de bens c/c alimentos c/c regularização de guarda. A 

requerida/reconvinte pugnou pela realização de solenidade de conciliação, 

bem ainda pela concessão de tutela antecipada para fixar alimentos em 

favor dela e da criança. Postergo a análise do pedido liminar para após a 

realização da audiência, de modo que designo mediação para o dia 07 de 

abril de 2020 de 2020, às 14h30min. Cite-se e intime-se a parte requerente 

a comparecer à audiência designada. Consigne-se que em não havendo 

conciliação, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Empós, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000243-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO OAB - MG174149 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1000243-47.2019.811.0011 Aqui se tem ação de divórcio 

litigioso c/c partilha de bens c/c alimentos c/c regularização de guarda. A 

requerida/reconvinte pugnou pela realização de solenidade de conciliação, 

bem ainda pela concessão de tutela antecipada para fixar alimentos em 

favor dela e da criança. Postergo a análise do pedido liminar para após a 

realização da audiência, de modo que designo mediação para o dia 07 de 

abril de 2020 de 2020, às 14h30min. Cite-se e intime-se a parte requerente 

a comparecer à audiência designada. Consigne-se que em não havendo 

conciliação, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Empós, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000124-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DE CAMPOS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado expedido nos autos em epígrafe. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante de pagamento. 

Mirassol d'Oeste/MT, 10 de março de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001833-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORAISSE ROSA PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Autos: 1001833-93.2018.8.11.0011 Aqui sem tem ação de 

restabelecimento de aposentadoria por invalidez e indenização por danos 

morais de trabalhador rural. Analisando os autos, verifica-se que a 

preliminar arguida em sede de contestação pela autarquia requerida 

confunde-se com o mérito e com ele será apreciada. Assim, declaro o 

feito saneado e como pontos controvertidos fixo a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Para tanto, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 

2020, às 18h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que o 

rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Intime-se a parte requerente através de seu patrono. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001543-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA COSTA ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MORENO NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1001543-78.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação indenizatória por 

danos morais e materiais ajuizada por WANDERSON DA COSTA ORTEGA, 

em desfavor de JOSÉ MORENO NEVES. Recebida a inicial, designou-se 

audiência de conciliação e determinou-se a citação da parte requerida, 

nos moldes de artigo 334, do Código de Processo Civil (ID 15746273). O 

requerido apresentou contestação no ID 16398780. Realizada a audiência 

de conciliação, a mesma restou infrutífera (ID 16417246). A parte autora 

apresentou sua réplica no ID 16808927. No ID 23821580, este Juízo 

oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para deslinde 

do feito. A parte requerida se manifestou no ID 24478411, pugnando pelo 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas. Já a parte 

autora pleiteou no ID 24588078 pela produção de prova testemunhal, bem 

como pela oitiva do autor. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não há preliminares a serem analisadas. Assim 

ante a inexistência de outras irregularidades a serem sanadas, declaro o 

feito saneado e, defiro a produção de prova oral, de modo que designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2020, às 

18h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Defiro o depoimento 

pessoal do autor. Expeça-se mandado, no endereço dele, para que ele 

compareça à audiência, devendo ser advertido de que, deverá prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confesso, no caso não comparecer e, 

no caso de comparecer, recusar-se a depor. Intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência acompanhadas de seus respectivos 

advogados e testemunhas. Advirto o Cartório que a intimação das 

testemunhas não será feita pelo juízo, devendo o advogado da parte 

comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da realização da audiência, 

que as intimou para comparecerem à solenidade, nos moldes do art. 455, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil, exceto os casos previstos no art. 

455, parágrafo 4º, do CPC, o que deverá ser informado nos autos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001543-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA COSTA ORTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MORENO NEVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1001543-78.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação indenizatória por 

danos morais e materiais ajuizada por WANDERSON DA COSTA ORTEGA, 

em desfavor de JOSÉ MORENO NEVES. Recebida a inicial, designou-se 

audiência de conciliação e determinou-se a citação da parte requerida, 

nos moldes de artigo 334, do Código de Processo Civil (ID 15746273). O 

requerido apresentou contestação no ID 16398780. Realizada a audiência 

de conciliação, a mesma restou infrutífera (ID 16417246). A parte autora 

apresentou sua réplica no ID 16808927. No ID 23821580, este Juízo 

oportunizou às partes que indicassem provas pretendidas para deslinde 

do feito. A parte requerida se manifestou no ID 24478411, pugnando pelo 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas. Já a parte 

autora pleiteou no ID 24588078 pela produção de prova testemunhal, bem 

como pela oitiva do autor. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não há preliminares a serem analisadas. Assim 

ante a inexistência de outras irregularidades a serem sanadas, declaro o 

feito saneado e, defiro a produção de prova oral, de modo que designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2020, às 

18h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Defiro o depoimento 

pessoal do autor. Expeça-se mandado, no endereço dele, para que ele 

compareça à audiência, devendo ser advertido de que, deverá prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confesso, no caso não comparecer e, 

no caso de comparecer, recusar-se a depor. Intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência acompanhadas de seus respectivos 

advogados e testemunhas. Advirto o Cartório que a intimação das 

testemunhas não será feita pelo juízo, devendo o advogado da parte 

comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da realização da audiência, 

que as intimou para comparecerem à solenidade, nos moldes do art. 455, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil, exceto os casos previstos no art. 

455, parágrafo 4º, do CPC, o que deverá ser informado nos autos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILAINE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código: 1000317-67.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de concessão de 
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pensão por morte de trabalhador rural ajuizada por Maria Ilaine Alves da 

Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS. Inicialmente, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil. De outro norte, verifica-se 

que parte autora requereu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que 

a autarquia requerida conceda, desde logo, o benefício, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Ocorre que o Código de Processo 

Civil estabelece que não será concedida a tutela de urgência quando 

houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É o caso destes 

autos, pois, caso seja antecipada a tutela para que, desde já, sejam pagos 

valores à parte autora a título de benefício previdenciário, há o risco de 

que, caso a demanda seja julgada improcedente, não se possa vir a 

recuperar os valores já percebidos. Essa conclusão resta ainda mais 

evidente quando se constata que a autora é pessoa economicamente 

hipossuficiente. Ademais, compulsando os autos, observo que nada 

obstante a parte autora tenha instruído a inicial com alguns documentos 

que possam denotar o início de prova material, para a concessão do 

benefício pleiteado, verifico ser necessária a produção de prova 

testemunhal para reforçar a prova documental apresentada. Assim, 

INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA que teria 

a finalidade de antecipar a concessão da aposentadoria. Esclareço, por 

oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto 

aposentadoria, o réu, autarquia federal, não se concilia e nem transaciona 

e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria 

mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

da parte autora na condição de idoso. Em tempo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 2020, às 17h30, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a 

efetiva existência de atividade rural em regime de economia familiar 

exercida pelo de cujus e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. 

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Apresentada contestação, abra-se vista à parte 

autora para apresentação de réplica. Sendo tudo cumprido, tornem os 

autos conclusos para saneamento do feito. Às providências. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000321-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRENI PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1000321-07.2020.8.11.0011 Aqui se tem demanda em que se 

busca reconhecimento judicial ao direito ao salário maternidade de 

segurado especial. Preliminarmente, considerando a condição 

econômico-financeira da parte autora declarada na petição inicial, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Finalmente, esclareço que deixo de designar 

audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil 

porque, em feitos que tem por objeto concessão de benefícios 

previdenciários, o réu, autarquia federal, não concilia-se e nem 

transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas 

representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor. Em tempo, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18 de maio de 2020, às 17h00, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pela 

parte requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se 

que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) 

dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, 

indicando as que comparecerão independente de intimação e aquelas que 

exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante 

remessa dos autos. Apresentada contestação, abra-se vista à parte 

autora para apresentação de réplica. Após, conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000022-30.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. (REQUERIDO)

E. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos 1000022-30.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de medida de 

proteção de idoso interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, colimando resguardar o interesse do idoso ALFREDO DE SOUZA 

NETO em desfavor de Jurandir Duarte dos Santos e Elenir Milan dos 

Santos, todos qualificados nos autos. No ID 27877999, este Juízo deferiu 

a tutela de urgência pretendida e determinou a citação das partes 

requeridas. No ID 29988924, o Ministério Público informou o falecimento do 

idoso, bem como pugnou pela extinção do feito. É o relatório. Decido. Em 

análise do caderno processual, verifica-se que o motivo ensejador da 

propositura da presente demanda não mais perdura, sendo o 

arquivamento do feito medida de rigor. Ante o exposto, com fundamento 

no art. 485, VI do CPC/15, confirmo integralmente a tutela de urgência 

proferida no ID 28071976 e JULGO EXTINTO o feito, determinando seu 

arquivamento, com as baixas e anotações de estilo. Não obstante, 

verifica-se que o causídico Gessimar Charles de Barros, OAB/MT 

25483/O, foi nomeado para representar os interesses das partes 

requeridas (ID 28071976), de modo que, diante da ausência de fixação 

dos honorários advocatícios e por analogia aos valores estipulados na 

tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, arbitro 02 (dois) URH (Unidade 

Referencial de Honorários). Expeça-se certidão honorários advocatícios 

ao causídico. Sem condenação em custas e despesas processuais. Após 

o trânsito em julgado e, em nada mais sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público Estadual. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003966-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO CANDIDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 

10 de março de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001830-41.2018.811.0011 Autor: MARILDA OSINAGA Réus: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem 

ação proposta por Marilda Osinaga em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A requerente 

afirmou, na peça exordial, ter iniciado o labor campestre desde tenra 

idade, ainda na companhia de seus genitores, que também seriam 

trabalhadores rurais. Disse ter se casado com Arnaldo Santana de Souza, 

que também era lavrador. Na contestação, o réu alegou que não haveria 

nos autos qualquer indício material do exercício de atividade rural. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da 

aposentadoria por idade para os segurados especiais A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” 

Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

ao segurando especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 

8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para demonstrar as assertivas 

lançadas na inicial, sua certidão de casamento, datada e celebrada em 26 

de dezembro de 1982, na qual não consta a qualificação dela e de seu 

cônjuge como lavrador. De igual modo, não apresentou qualquer 

documento relativamente a ela e a qualquer membro de sua família que 

demonstrasse algum vínculo com o efetivo trabalho no campo. Repita-se: 

não há nos autos qualquer documento de onde se possa retirar que a 

autora trabalhava ou era trabalhadora no campo. É cediço dizer que nas 

ações de natureza previdenciária, é sedimentado o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial de que a prova testemunhal deverá ser 

corroborada por início razoável de prova documental. No caso em exame, 

o único documento amealhado aos autos foi elidido pelo demandado, ao 

apresentar o extrato CNIS da requerente, verificando-se a existência de 

diversos vínculos trabalhistas na condição de empregador/empresário 

relativamente ao período em que a requerente busca o reconhecimento da 

qualidade de segurada especial. A autora disse que sua qualidade de 

segurada especial decorrente do trabalho no campo existiria por causa do 

pretenso vínculo oriundo do trabalho no campo pelo regime de economia 

familiar, contudo não apresentou qualquer outro documento referente a si 

ou relacionado a qualquer membro do núcleo familiar que evidenciem o 

efetivo labor campesino. No mesmo sentido, as testemunhas, em Juízo, 

não souberam precisar a atuação da requerente como trabalhadora rural, 

pois disseram que a conhecia há muito tempo, todavia, permaneceram 

afastados e a autora teria se mudado. Se algum membro da família da 

autora ou se a própria autora trabalha ou trabalhou no campo, os autos 

não revelam a que título: se trabalhador, empregador ou qualquer outra 

categoria inserida no conceito de segurado especial. O regime de 

economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) Mas, 

considerando que a autora não apresentou qualquer documento que 

autorize conclusão de que algum membro de sua família laborava no 

campo referente ao período pretendido, não é possível o reconhecimento 

de que autora era segurada especial pelo regime da economia familiar. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com 

isso, julgo extinto o processo. Sem custas, considerando que o feito 

processou-se com os benefícios da justiça gratuita. Condeno o autor a 

pagar ao réu honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez 

por cento) do valor atualizado da causa, mas, em razão de gozar o autor 

da gratuidade judiciária, a exigibilidade da verba fica suspensa. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.
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Código n. 1001548-66.2019.8.11.0011 Autor (a): MARIA LUCIA DE SOUZA 

Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO 

Aqui se tem ação proposta por Maria Lucia de Souza em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A 

requerente teria pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, 

entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o 

fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural. Disse ainda que realiza atividades rurícolas desde tenra idade, a 

saber: 08 (oito) anos, pois auxiliava seus pais e irmãos em regime de 

economia familiar. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles o DIAC – documento de 

informação e atualização cadastral do ITR, certificados de cadastro de 

imóvel rural, notas fiscais de aquisição de produtos rurícolas (ID n. 

20110811), cópia do contrato de comodato em favor da autora, onde 

consta sua qualificação como trabalhadora rural (ID n.20110812) e 

declaração de exercício de atividade rural em economia familiar (ID n. 

20110825). Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram 

uníssonas ao afirmarem que conhecem a autora há mais de 20 (vinte) 

anos, relatando as atividades campestres por ela desenvolvida. Disseram 

ainda que não há funcionários para o auxílio, muito menos maquinários 

agrícolas, vez que toda a produção gira em torno da manutenção da 

própria subsistência. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 
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do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016). O regime de economia familiar O regime de 

economia familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade de 

segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência dependência em 

que todos os membros da família trabalham para a subsistência de todo o 

grupo familiar. Em razão disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se 

firmou no sentido de que as provas em relação à condição de segurando 

especial de um membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se 

estendem aos demais membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, 

citando-se por todos os demais julgados existentes: “Este Superior 

Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade remunerada por 

um dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a 

condição de segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 

3.048/99 exclui da condição de segurado especial somente o membro do 

grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro 

dia do mês em que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, 

AgRg no REsp 1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 

15/02/2011, DJe 28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do 

grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como 

segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do 

trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das 

instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada 

no item anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante 

do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 2833 Nr: 479-85.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Bezerra, ZILANI BORGES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 Tratam os autos de ação executiva.

 Após os trâmites processuais, o bem penhorado nos autos foi 

arrematado conforme auto de arrematação de fls. 263/264.

 Desde então o adquirente vem efetuando o pagamento das prestações 

firmadas (fls. 268/273, fls. 276/277 e fls. 311/313).

 Ante isso, às fls. 278/281, o adquirente pleiteou pela expedição de carta 

de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel.

 No entanto, por meio de patrono constituído, Eni Lucas de Souza aviou 

manifestação informando que o imóvel arrematado está em sua posse há 

cerca de 18 (dezoito) anos (fls. 297/300).

 É o relato.

 Decido.

 Considerando a manifestação de fls. 297/300, vista dos autos ao 

adquirente e ao exequente para manifestação.

 Quanto à manifestação de fls. 278/281, postergo sua análise para 

momento posterior ao das manifestações retro.

 Intimem-se.

 De outra banda, certifique-se nos autos a existência de embargos à 

arrematação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135912 Nr: 2401-73.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Guilherme Silva, KVGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rerison Rodrigo Babora - 

OAB:9.578 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186404 Nr: 2101-43.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Conceição da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 235442 Nr: 424-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Geraldo Januario de Alvarença Filho, Nilce 

Gomes de Alvarença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A, Banco do Brasil S/A, HSBC - 

Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES - OAB:25.714 DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 É o relato.Decido. Conforme narrado em sede exordial, a relação do “de 

cujus” com o Banco HSBC S/A decorre da assunção de direitos e 

obrigações do antigo Banco Bamerindus, fato ocorrido no ano de 1997. 

Ademais, verifica-se da certidão de fl. 20 que o óbito do “de cujus” 

somente ocorreu no ano de 2014. Por fim, a referida instituição financeira 

ainda teve seu controle acionário assumido integralmente pelo Banco do 

Bradesco S/A no ano de 2016 (fl. 152). Desta feita, considerando as 

sucessivas transações comerciais que se abateram sob instituição 

financeira inicialmente contratada (Banco Bamerindus – Banco HSBC S/A 

– Banco do Bradesco S/A), assim como o lapso temporal decorrido entre 

tais negociações e o óbito do “de cujus” (1997-2014), verifica-se que as 

informações solicitadas pelo Banco do Bradesco se mostram 

razoáveis.Assim, indefiro o pedido de fls. 323/324. Lado outro, em 

observância ao documento de fl. 321, determino a expedição de novo 

ofício ao Banco do Bradesco S/A fazendo constar todos os dados 

pessoais do “de cujus”, assim como o período de atividade das contas 

bancárias, qual seja, do ano de 1997 até o ano de 2014, tudo para 

possibilitar que a instituição financeira possa apresentar os contratos e 

extratos bancários existentes em nome do “de cujus”. Importante 

mencionar que, existindo contas ativas em nome do “de cujus”, o período 

retromencionado deverá ser estendido até a data da apresentação dos 

documentos. Por fim, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que a instituição 

apresente os os documentos, tudo sob pena de aplicação da multa 

descrita à fl. 316. Com a apresentação dos documentos, vista dos autos 

às partes para manifestação. Após, certifique-se nos autos o 

adimplemento das custas processuais. Não havendo manifestações das 

partes e restando certificado o adimplemento total das custas 

processuais, arquivem-se os autos mediante baixas e anotações 

necessárias.Havendo manifestações ou pendências a serem sanadas, 

conclusos para deliberações. Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235443 Nr: 425-55.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce Gomes de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:17175-E, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236559 Nr: 1020-54.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240399 Nr: 3094-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Maria Bissoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DERALDINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001578-38.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CREUZA DERALDINA DE JESUS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Creuza Deraldina de 

Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a 

indenização por dano moral. A requerente aduziu ser segurada da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometida por patologias que a 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, a autora requer o reestabelecimento do auxílio 

doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, o Juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. Citado, o 

requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 20658576. 

Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo 

pericial, pugnando por uma nova avaliação médica com médico 

especialista na patologia matéria de discussão. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, analisando os autos 
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verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 20658576, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 20658576). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que o indeferimento administrativo do benefício, ora pleiteado, 

acarretou-lhe prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo 

não ser cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de 

valores, a título de danos morais, visto que o simples indeferimento de 

benefício, de acordo com os dispositivos legais de regência, não gera 

direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder 

discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as 

prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001511-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001511-73.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PAULO PEREIRA PESSOA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por Paulo Pereira 

Pessoa em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao recebimento de 

aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu na exordial ser filiado ao 

Regime Geral da Previdência Social na qualidade de empregado, e afirmou 
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que está acometido por moléstias que o incapacitaram para exercício de 

suas atividades laborais. Asseverou, ainda, ter formulado requerimento 

administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a 

justificativa de não ter sido constatada a incapacidade laborativa. Diante 

de tais asserções, a autora pugnou pela concessão de aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial, vieram os documentos. A inicial foi devidamente 

recebida, oportunidade na qual foi deferida a antecipação de tutela. Citada, 

a autarquia ré apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a 

prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que procede o 

ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência dos pedidos 

vindicados na exordial. Na sequencia o autor apresentou réplica. Laudo 

pericial encartado no id n.º 21353905. Apresentado o laudo pericial, a 

parte autora manifestou-se favoravelmente a estes (id n.º 21531742). De 

outro vértice, a autarquia requerida deixou transcorrer sem “in albis” o 

prazo legal para manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE 

O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, 

verifica-se que a autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de 

mérito quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. A prescrição quinquenal, de acordo 

com o disposto no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, 

prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido 

pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia requerida quando da 

alegação da prescrição quinquenal, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 09/05/2018. Ademais, HOMOLOGO o 

laudo pericial contido no id n.º 21353905, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. De outra banda, 

verifica-se que o requerente pleiteia a concessão de aposentadoria por 

invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e PERMANENTE (id n.º 

21353905). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da 

Silva Juiz de Direito (Assinado e Datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000053-50.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZENIR ALVES CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELMA PEREIRA AGULHO OAB - MT9734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Cód. 1000053-50.2020.8.11.0011 Os autos vieram conclusos diante da 

autora Luzenir alves Câmara sobre a necessidade de internar os seus 

filhos ante a doença de esquizofrenia que os acometem, resultando 

dificuldades ao exercício do poder familiar. Relatou ainda o abandono 

paterno e que os avós maternos auxiliam no sustento da família, todavia, 

encontram-se em idades avançadas. Defiro as benesses da justiça 

gratuita, pois comprovada a condição de hipossuficiência em ID n. 

29120108. Antes de analisar a necessidade ou não da internação dos 

adolescente, oficie-se o CAPS daquela Municipalidade para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacione informações sobre a necessidade do 

tratamento ambulatorial dos adolescentes Kaiky e Kalisson. No mesmo 

prazo, oficie-se ao CREAS para que realizem visita domiciliar na residência 

da genitora e avós maternos, a fim de averiguar eventual situação de 

vulnerabilidade. Ante a informação em ID n.29120104, promova-se a 

inclusão do genitor dos adolescente no polo passivo. Após, ao MPE para 

manifestação. Empós, conclusos. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003507-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FANELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO DEODATO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA
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Código n.º 1003507-72.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial. Tendo em vista as diversas diligências infrutíferas para 

buscar o adimplemento do débito, a parte exequente pugnou pela 

realização de penhora ‘online’ por meio do Sistema BACENJUD. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro o pedido da exequente e, 

com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, determino que se 

proceda com uma tentativa de penhora online no valor de R$ 5.044,16 

(cinco mil e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos) em eventuais 

contas ou aplicações financeiras da parte executada, CPF n. 

522.393.571-34, por meio do Sistema BACENJUD. Assinalo que, em sendo 

frutífera a penhora supra, deverá a parte executada ser intimada para que 

se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, §3, do 

Código de Processo Civil. De outro vértice, deverá o exequente ser 

intimado para se manifestar em prosseguimento. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001208-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSMO MISSIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Autos: 1001208-59.2018.8.11.0011 Defiro o pedido de penhora. 

Realizem-se busca pelo sistema Bacenjud com finalidade de encontrar 

ativos financeiros pertencentes ao devedor. Assinalo que, em sendo 

frutífera a penhora supra, deverá a parte executada ser intimada para que 

se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o artigo 854, §3, do 

Código de Processo Civil. No mais, defiro a pesquisa de eventual veículo 

através do Sistema RENAJUD. Encontrado veículo através da diligência 

acima, desde já, determino a expedição de mandado de penhora e 

avaliação do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. De outro vértice, deverá o 

exequente ser intimado para se manifestar em prosseguimento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001365-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT24501/O (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código:1001365-95.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

EDELSON PEREIRA DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

benefício de auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometido por patologia que o teriam incapacitado para 

exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual. Disse ainda que recebia auxílio doença 

concedido nos autos sob o código 177652, tramitado na Primeira Vara 

desta Comarca. Diante de tais asserções, o autor requer a concessão do 

benefício de auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, o autor nada disse. Laudo pericial juntado em ID n. 

25701996. Devidamente intimadas, as partes nada manifestaram. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido em ID n. 25701996, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que o requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Extrai-se 

ainda que o benefício percebido anteriormente se deu em razão dos autos 

sob o código 177652. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo 

pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa do autor é 

TOTAL e TEMPORÁRIA 2 ANOS (id n.º 25701996). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente 

ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser 

pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da sentença, sendo que após 

o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a autora 

requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, 

§8º, da Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 
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réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001781-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA SANTANA PIRINETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n. 1001781-63.2019.8.11.0011 Autor (a): FLORINDA SANTANA 

PIRINETTI Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Florinda Santana Pirinetti em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma vez que o 

benefício de auxílio-doença da requerente foi cessado administrativamente 

em 23/04/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 05/06/2019, ou seja, 

não há falar em prescrição quinquenal. A previsão da aposentadoria por 

idade para os segurados especiais. A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para 

sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza 

o benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou aos autos diversos documentos, dentre 

eles cópia da escritura pública onde consta sua qualificação como 

lavradora (ID n. 20668269) e o registro do imóvel rural constando tanto o 

esposo quanto ela como lavradores (ID n. 20668265). Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há mais de 20 (vinte) anos, relatando as 

atividades campestres por ela desenvolvida. Disseram ainda que não há 

funcionários para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que 

toda a produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. 

Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em 

processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 
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de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001830-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA OSINAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001830-41.2018.811.0011 Autor: MARILDA OSINAGA Réus: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem 

ação proposta por Marilda Osinaga em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A requerente 

afirmou, na peça exordial, ter iniciado o labor campestre desde tenra 

idade, ainda na companhia de seus genitores, que também seriam 

trabalhadores rurais. Disse ter se casado com Arnaldo Santana de Souza, 

que também era lavrador. Na contestação, o réu alegou que não haveria 

nos autos qualquer indício material do exercício de atividade rural. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da 

aposentadoria por idade para os segurados especiais A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” 

Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

ao segurando especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 

8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para demonstrar as assertivas 

lançadas na inicial, sua certidão de casamento, datada e celebrada em 26 

de dezembro de 1982, na qual não consta a qualificação dela e de seu 

cônjuge como lavrador. De igual modo, não apresentou qualquer 

documento relativamente a ela e a qualquer membro de sua família que 

demonstrasse algum vínculo com o efetivo trabalho no campo. Repita-se: 

não há nos autos qualquer documento de onde se possa retirar que a 

autora trabalhava ou era trabalhadora no campo. É cediço dizer que nas 

ações de natureza previdenciária, é sedimentado o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial de que a prova testemunhal deverá ser 

corroborada por início razoável de prova documental. No caso em exame, 

o único documento amealhado aos autos foi elidido pelo demandado, ao 

apresentar o extrato CNIS da requerente, verificando-se a existência de 

diversos vínculos trabalhistas na condição de empregador/empresário 

relativamente ao período em que a requerente busca o reconhecimento da 

qualidade de segurada especial. A autora disse que sua qualidade de 

segurada especial decorrente do trabalho no campo existiria por causa do 

pretenso vínculo oriundo do trabalho no campo pelo regime de economia 

familiar, contudo não apresentou qualquer outro documento referente a si 

ou relacionado a qualquer membro do núcleo familiar que evidenciem o 

efetivo labor campesino. No mesmo sentido, as testemunhas, em Juízo, 

não souberam precisar a atuação da requerente como trabalhadora rural, 

pois disseram que a conhecia há muito tempo, todavia, permaneceram 

afastados e a autora teria se mudado. Se algum membro da família da 

autora ou se a própria autora trabalha ou trabalhou no campo, os autos 

não revelam a que título: se trabalhador, empregador ou qualquer outra 

categoria inserida no conceito de segurado especial. O regime de 

economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) Mas, 

considerando que a autora não apresentou qualquer documento que 

autorize conclusão de que algum membro de sua família laborava no 

campo referente ao período pretendido, não é possível o reconhecimento 

de que autora era segurada especial pelo regime da economia familiar. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com 

isso, julgo extinto o processo. Sem custas, considerando que o feito 

processou-se com os benefícios da justiça gratuita. Condeno o autor a 

pagar ao réu honorários advocatícios no montante equivalente a 10%(dez 

por cento) do valor atualizado da causa, mas, em razão de gozar o autor 

da gratuidade judiciária, a exigibilidade da verba fica suspensa. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001548-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n. 1001548-66.2019.8.11.0011 Autor (a): MARIA LUCIA DE SOUZA 

Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO 

Aqui se tem ação proposta por Maria Lucia de Souza em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A 

requerente teria pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, 

entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o 

fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de atividade 

rural. Disse ainda que realiza atividades rurícolas desde tenra idade, a 

saber: 08 (oito) anos, pois auxiliava seus pais e irmãos em regime de 

economia familiar. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos diversos documentos, dentre eles o DIAC – documento de 

informação e atualização cadastral do ITR, certificados de cadastro de 

imóvel rural, notas fiscais de aquisição de produtos rurícolas (ID n. 

20110811), cópia do contrato de comodato em favor da autora, onde 

consta sua qualificação como trabalhadora rural (ID n.20110812) e 

declaração de exercício de atividade rural em economia familiar (ID n. 

20110825). Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram 

uníssonas ao afirmarem que conhecem a autora há mais de 20 (vinte) 

anos, relatando as atividades campestres por ela desenvolvida. Disseram 

ainda que não há funcionários para o auxílio, muito menos maquinários 

agrícolas, vez que toda a produção gira em torno da manutenção da 

própria subsistência. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016). O regime de economia familiar O regime de 

economia familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade de 

segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência dependência em 

que todos os membros da família trabalham para a subsistência de todo o 

grupo familiar. Em razão disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se 

firmou no sentido de que as provas em relação à condição de segurando 

especial de um membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se 

estendem aos demais membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, 

citando-se por todos os demais julgados existentes: “Este Superior 

Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade remunerada por 

um dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a 

condição de segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 

3.048/99 exclui da condição de segurado especial somente o membro do 

grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro 

dia do mês em que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, 

AgRg no REsp 1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 

15/02/2011, DJe 28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do 

grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como 

segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do 

trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das 

instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada 

no item anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante 

do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 
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da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1000738-91.2019.8.11.0011 Autor (a): JOSÉ VICENTE DOS SANTOS 

Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO 

Aqui se tem ação proposta por José Vicente dos Santos em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. O requerente afirmou ter atingido 64 (sessenta e quatro) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Citado, 

o requerido apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes 

autos, apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. 

Impugnada a contestação, oportunidade em que o autor rechaçou as 

teses. Saneado o feito, designou-se audiência de instrução e julgamento. 

Por conseguinte, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas. Em seguida, os 

autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE 

À DECISÃO. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente acostou 

ao feito cópia do CNIS e CTPS, onde constam qualificado como trabalhador 

rural, inexistindo vínculo empregatício urbano. Em audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o 

autor há uns 20 (vinte) anos, tendo ele sempre desenvolvido atividades 

campestres. Disseram que toda a atividade exercida é para manutenção 

da própria subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do alcance que 

a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar Considerando a prova documental, 

corroborada por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício 

da atividade rural pelo período de carência exigido, vez que o autor exerce 

labor rural desde o ano de 1995. Assim sendo, o regime de economia 

familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um 

sistema de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que 

todos os membros da família trabalham para a subsistência de todo o 

grupo familiar, sendo o caso do autor, uma vez que exercia labor para 

sustento próprio e de sua esposa. A carência Considerando que ficou 

demonstrado que o autor manteve, durante um longo tempo, o trabalho no 

campo, o período de carência é suficiente para se possa reconhecer ao 

requerente a condição de segurado especial, nos termos do artigo 142 da 

Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há prova testemunhal idônea e 

robusta, corroborada por contemporâneo início de prova documental, no 

sentido de que a parte autora laborou por tempo suficiente, atingindo o 

período de carência mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria 

necessidade que o segurado especial esteja em atividade laboral rural 

imediatamente ao requerimento administrativo, se ele já implementou todos 

os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse 

sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de representativo da 

controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 

143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que 

estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se 

aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu 

benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 

8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter 

atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por 

idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios 

legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do 

direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os 

requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. 

Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da 

sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo 

Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, Primeira 

Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, DJe 

10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, 

por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova 

testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em 

que o autor permaneceu e ainda permanece trabalhando no campo, como 

trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A inscrição na 

Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no caso de 

segurando especial, para se fazer jus ao benefício de aposentadoria rural. 

Essa condição, por si só, também não autoriza o afastamento do direito ao 

benefício. Isso porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de 

atividade rural como segurada especial, em regime de economia familiar, 

não pode ser responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por 

eventuais contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: 

“1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do 

indeferimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no 

qual a autarquia sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se 

incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, 

com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há 

como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das 

contribuições. 3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o 

reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural 

registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista 

que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 

legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de 

assistência e previdência rural (FUNRURAL). 4. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, Primeira Seção, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 05/12/2013, RIOBTP vol. 297 

p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, por 

documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova testemunhal, 

colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em que a autora 

permaneceu e ainda permanece trabalhando no campo, como trabalhadora 

rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o 

seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. 

Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 103 da 

Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 
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vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 27/10/2017, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos 

na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento 

da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1001811-35.2018.8.11.0011 Autor (a): AUGUSTO LEITE DE 

ALBUQUERQUE Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Augusto Leite de 

Albuquerque em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade 

decorrente de trabalho rural. O requerente afirmou ter atingido 63 

(sessenta e três) anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde 

tenra idade. Citado, o requerido apresentou contestação, nada dizendo 

com relação a estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 

previdenciária. Impugnada a contestação, oportunidade em que o autor 

rechaçou as teses. Saneado o feito, designou-se audiência de instrução e 

julgamento. Por conseguinte, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas. Em 

seguida, os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente 

acostou ao feito cópia da certidão de casamento, onde consta qualificado 

como lavrador (ID n.16677179), notas fiscais de aquisição de produtos 

para uso no campo no ano de 2006/2007 (ID n.16677584) e outros 

documentos relativos ao INCRA (ID n. 27661861). Há também atestado de 

vacinação contra brucelose, datado de 20/02/2004, constando o 

requerente como produtor rural. Em audiência de instrução e julgamento, 

as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o autor há 

muitos anos, tendo ele sempre desenvolvido atividades campestres. 

Disseram que toda a atividade exercida é para manutenção da própria 

subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do alcance que a prova 

testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016) O regime de economia familiar Considerando 

a prova documental, corroborada por prova testemunhal segura, ficou 

demonstrado o exercício da atividade rural pelo período de carência 

exigido, vez que o autor exerce labor rural desde tenra idade. Assim 

sendo, o regime de economia familiar, para efeitos de reconhecimento da 

qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e 

mútua dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar, sendo o caso do autor, uma vez que 

exercia labor para sustento próprio e de sua esposa. A carência 

Considerando que ficou demonstrado que o autor manteve, durante um 

longo tempo, o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

se possa reconhecer ao requerente a condição de segurado especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que o autor permaneceu e ainda permanece trabalhando no 
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campo, como trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade 

mínima, restou incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico 

quanto à aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A 

inscrição na Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no 

caso de segurando especial, para se fazer jus ao benefício de 

aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não autoriza o 

afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação a Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo o autor demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio 

rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Prescrição De 

acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 103 da Lei 

8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam 

ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera administrativa foi 

apresentado em 24/02/2015, há que se considerar que há direito à 

percepção de parcelas a receber pelo autor. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à aposentadoria 

rural por idade e, em consequência, para condenar o réu ao pagamento do 

benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, 

ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá ser executado após o 

trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a 

benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária incide desde o 

vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 

e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, 

aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado do autor honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a 

pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado digitalmente) 
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Código n. 1003448-84.2019.8.11.0011 Autor (a): LOURDES 

BERGAMASCO DE SOUZA ALVES Réus: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por 

Lourdes Bergamasco de Souza Alves em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria 

pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria 

tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não 

teria comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Disse ainda que 

realiza atividades rurícolas desde tenra idade, pois auxiliava seus pais em 

regime de economia familiar. Logo após, no ano de 1973 casou-se com Sr. 

Antônio Alves, lavrador, permanecendo na seara rural. Para corroborar 

com suas alegações, a requerente amealhou aos autos diversos 

documentos. Citada, a autarquia requerida apresentou contestação nada 

dizendo com relação a estes autos, apenas reunindo comentários à 

legislação previdenciária. Em audiência de instrução e julgamento, foram 

inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. A previsão da 

aposentadoria por idade para os segurados especiais. A aposentadoria 

por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no 

artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1° Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 

11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade ao segurando especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 

8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para demonstrar a 

verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou aos autos 

diversos documentos, dentre eles o CNIS – Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (ID n. 24032780), CAD único, certidão de casamento 

(ID n. 24032786), onde consta o esposo qualificado como lavrador, notas 

fiscais de aquisição de produtos rurícolas (ID n. 20110811), escritura 

pública declaratória (ID n. 24032790), onde consta a autora qualificada 

como lavradora. Na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas 

foram uníssonas ao afirmarem que conhecem a autora há mais de 20 

(vinte) anos, relatando as atividades campestres por ela desenvolvida. 

Disseram ainda que não há funcionários para o auxílio, muito menos 

maquinários agrícolas, vez que toda a produção gira em torno da 

manutenção da própria subsistência. Complementaram que atualmente a 

autora reside na cidade, pois há aproximadamente 02 (dois) anos 

adoeceu, inviabilizando os labores braçais. Sobre a amplitude do alcance 

que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 
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trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Código n. 1003374-30.2019.8.11.0011 Autor (a): SONIA GONÇALVES DA 

SILVA FERREIRA Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Sonia Gonçalves 

da Silva Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 

que se busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por 

idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria pleiteado 

administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria tido seu 

pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não teria 

comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Disse ainda que realiza 

atividades rurícolas desde tenra idade, pois auxiliava seus pais em regime 

de economia familiar. Logo após, aos 18 (dezoito) anos de idade casou-se 

e deste casamento adveio dois filhos. Todavia, com o divórcio, a autora 

retornou para a casa dos genitores. Para corroborar com suas alegações, 

a requerente amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a 

autarquia requerida apresentou contestação nada dizendo com relação a 

estes autos, apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Em 

audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas 

arroladas pela requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 
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Para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente 

acostou aos autos diversos documentos, dentre eles o CNIS – Cadastro 

Nacional de Informações Sociais, CAD único (ID n. 23548554 e 23548567), 

notas fiscais de aquisição de produtos rurícolas (ID n. 23550497). Na 

audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a autora há mais de 20 (vinte) anos, relatando 

as atividades campestres por ela desenvolvida. Disseram ainda que não 

há funcionários para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que 

toda a produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. 

Complementaram que a autora residiu a maior parte de sua vida com os 

genitores, os quais também desempenhavam atividades rurais, tendo se 

mudado recentemente porque eles faleceram. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001810-50.2018.811.0011 Requerente: ARLETE PEREIRA LIMA 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Arlete Pereira Lima em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 61 (sessenta e um ano) 

anos de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai 

da inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 
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previdenciário, entrementes, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia 

ré. Para corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos 

autos vários documentos. Citado, o requerido nada se manifestou. Por 

conseguinte, foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram 

inquiridas duas testemunhas arroladas pela requerente. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da aposentadoria 

por idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou nos autos cópia de sua certidão de 

casamento, por meio da qual extrai-se a qualidade de lavrador de seu 

cônjuge. O casamento realizou-se em 1978, tendo o documento sido 

lavrado no ano de 2014. A requerente acostou certidão de nascimento, 

cujo teor indica que o seu genitor desempenhava atividades campestres 

(ID n. 16683963). Foi juntado nos autos declaração de residência expedida 

pelo MST, onde certifica ser a autora lavradora e residir no acampamento 

Casso Henrique Ramos desde o ano de 2012. Juntou ainda recibos das 

contribuições do acampamento rural em ID n. 25873602. Demais disso, o 

CNIS não atesta vínculo empregatício urbano. Na audiência de instrução e 

julgamento, a testemunha inquirida perante este Juízo, foi taxativa ao 

afirmar que conhece a requerente desde quando eram crianças, estando 

a autora, até os dias de hoje, desempenhado atividades que a qualificam 

como lavradora. Disse ainda que a autora sempre foi lavradora, pois 

trabalhava para o sustento próprio e de sua família, não possuía 

maquinários, tampouco empregados. Registrou que a requerente ainda 

vive na zona rural, contudo, em decorrência de problemas de saúde, não 

desempenha as funções campestres. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 
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PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001276-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MESSIAS CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n. 1001276-09.2018.8.11.0011 Autor (a): DIVINA MESSIAS 

CABRAL Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Divina Messias Cabral em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entretanto, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, 

sob o fundamento de que não teria comprovado o efetivo exercício de 

atividade rural. Disse ainda que realizou atividades rurícolas desde tenra 

idade, a saber: 08 (oito) anos, pois auxiliava seus pais e irmãos em regime 

de economia familiar. Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos certidão de casamento, onde consta seu esposo qualificado 

como lavrador, notas fiscais de aquisição de produtos rurícolas e CNIS 

atestando a inexistência de vínculo empregatício urbano. Na audiência de 

instrução e julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem 

que conhecem a autora há mais de 40 (quarenta) anos, relatando as 

atividades campestres por ela desenvolvida. Disseram ainda que não há 

funcionários para o auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que 

toda a produção gira em torno da manutenção da própria subsistência. 

Complementaram que a autora sempre cultivou e plantou arroz, feijão, 

banana, mandioca e etc, para o mantimento familiar. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 
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Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FROSE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1000953-67.2019.811.0011 Requerente: APARECIDA FROSE ALVES 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Aparecida Frose Alves em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito à pensão morte. A autora afirmou, na 

petição inicial, ser casada com o senhor Rubens Alves, tendo vivido 

maritalmente até o advento da morte deste, a qual ocorrera em 16/06/1992. 

Ressai da inicial que o falecido, juntamente com a autora, sempre 

desempenhou atividade rural em regime de economia familiar. Citado, a 

parte requerida nada manifestou nos autos. Na sequência, designada 

audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

parte autora. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

A pensão por morte O artigo 74 da Lei 8.213/91 prevê o benefício 

previdenciário da pensão por morte: “Art. 74. A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data.” Para sustentar as afirmativas 

lançadas na inicial, a autora colacionou nos autos cópia da certidão de 

casamento e óbito do senhor Rubens Alves, atestando o advento da morte 

ocorrida 16/06/1992. Foi acostada nos autos a carteira do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, onde consta o senhor Rubens Alves como filiado, 

título definitivo da propriedade rural em que residia, na colônia do distrito 

Sonho Azul, e acordo com a secretaria da agricultura do Estado de Mato 

Grosso. Tais documentos, além de atestarem a comunhão existente entre 

a autora e o falecido, bem ainda o óbito dele, denotam que a profissão 

exercida pelo falecido era lavrador/agricultor. Em audiência de instrução 

realizada, foram inquiridas duas testemunhas, as quais foram firmes em 

afirmar que conheciam o falecido e a requerente há muitos anos, 

ressaltando que conviviam esporadicamente, todavia, laboravam na zona 

rural e todo labor tinha a finalidade da subsistência familiar. Também 

afirmaram que a autora e o falecido permaneceram casados até o advento 

do óbito do senhor Rubens, não tendo a autora outra fonte de renda. 

Sendo assim, a prova testemunhal foi firme e idônea no sentido de 

corroborar a condição de dependente e de trabalho rural desenvolvido 

pelo falecido e a requerente. Ademais, os autos revelam haver prova 

robusta de que a autora, sendo esposa do falecido Rubens Alves, ostenta 

a qualidade de dependente. Além disso, a qualidade de segurado restou 

demonstrada pelos documentos juntados aos autos. DISPOSITIVO Ante 

tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para: a) Reconhecer a condição de dependente da autora 

em relação ao de cujus; b) reconhecer o direito da autora à pensão por 

morte e, em consequência, condenar o réu ao pagamento do montante 

relativo ao benefício previdenciário que seria usufruído por Rubens Alves, 

mais 13 º salário; c) condenar a ré ao pagamento a autora de todas as 

parcelas atrasadas, tendo como termo inicial (data do início do benefício – 

DIB) a data do requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Antecipo a tutela e determino a 

implantação do benefício IMEDIATAMENTE. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 

1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao 

índice IPCA-15, incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

Condeno o réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no 

montante equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser 

apurada em liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. 

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000798-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAVI DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000798-64.2019.8.11.0011 Requerente: JOSÉ DAVI DE LIMA SOUZA 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por José Pereira em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao recebimento de aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência 

Social na qualidade de empregado. Relatou o autor ter sido acometido por 

moléstias que o incapacitaram para exercício de suas atividades laborais. 

Asseverou ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a 

autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de “Falta de 

Comprovação como segurado (a).”. Diante de tais asserções, o autor 

pugnou pela concessão de aposentadoria por invalidez. Citado, o 

requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, 

foi designada perícia médica. Realizado o ato e instadas a se 

manifestarem quanto ao laudo pericial, apenas o autor se manifestou. 
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SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido em ID n. 24762532, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, o requerido arguiu prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma vez que o 

requerimento administrativo foi apresentou 23/06/2018 e o ajuizamento da 

ação se deu em 12/04/2019, ou seja, não há falar em prescrição 

quinquenal. Verifica-se que o requerente pleiteia a concessão de 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, como contribuinte facultativo, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo 

pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa do autor é 

TOTAL e PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CUSTODIO GAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Processo n. 

1000149-02.2019.8.11.0011 Requerente: JOÃO CUSTÓDIO GAZZI 

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação 

proposta por JOÃO CUSTÓDIO GAZZI em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

do restabelecimento da aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu 

ser segurado da Previdência Social na qualidade de “empregado”, 

contudo, teria sido acometido por patologias que o incapacita para 

exercício de suas atividades laborais. Ressai da exordial que o autor teria 

recebido benefício de aposentadoria por invalidez a partir do ano de 2010, 

entrementes, a benesse teria sido cessada indevidamente pela autarquia. 

O autor afirmou que, embora a decisão administrativa proferida pelo 

demandado, a patologia ainda persistiria, razão pela qual requereu o 

reestabelecimento da aposentadoria por invalidez. Citado, o requerido 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu 

preliminares. Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial 

juntado em ID n. 24763444. Realizado o ato e instadas a se manifestarem 

quanto ao laudo pericial, a parte autora manifestou pela concordância ao 

laudo. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito quanto à 

coisa julgada, pois segundo ele, o autor já teria sido beneficiado pelos 

autos sob o código 182009, argumento que não acolho porque o benefício 

concedido naquela demanda foi cessado irregularmente, portanto, objeto 

da presente ação. Aduziu ainda a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o benefício de aposentadoria do requerente foi 

cessado em 07/12/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 30/02/2019, 

ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Por conseguinte, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24763444 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos. Verifica-se que o 

requerente pleiteia o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portador de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 
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da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, cujo início, segundo documentação 

idônea acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 2010, de modo 

que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se 

mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo 

pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é 

PARCIAL e PERMANENTE, sem previsibilidade ao retorno das atividades 

laborais. Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação da aposentadoria por invalidez, 

e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000204-50.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Código: 1000204-50.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

APARECIDA RIBEIRO PORTO em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por - CID 10 M 51.1 - Transtornos de Discos 

Lombares e de Outros Discos Intervertebrais Com Radiculopatia, CID 10 - 

M51.3 - Outra degeneração especificada de disco intervertebral, CID 10 M 

47.0 - Síndromes de compressão da artéria espinhal anterior ou vertebral 

anterior CID 10 M 50.1 - Transtorno do Disco Cervical Com Radiculopatia e 

CID 10 M 50.3 - Outra degeneração de disco cervical, CID 10 M 79.7- 

Fibromialgia, - que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de 

auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse 

sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o restabelecimento 

do auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela. 

Citado, o requerido não contestou, apenas juntou documento 

comprovando o cumprimento da liminar em ID n. 20120665. Na sequência, 

foi juntado laudo pericial em ID n. 24868686. Realizado os atos e instadas 

a se manifestarem a parte autora apresentou impugnou o laudo pericial. De 

outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, analisando os autos, verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 24868686, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. A requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada da requerente do pedido, 

depreende-se do extrato do INFBEN – Informações do Benefício aportado 

junto da peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e 

TEMPORÁRIA (id n.º 24868686). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 
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de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 

(dois) anos a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal 

prazo deverá ser cessado, exceto se a autora requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001106-03.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

LUZIMAR DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao restabelecimento 

de aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício, contudo, teria sido 

cessado sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais 

asserções, o autor requer o restabelecimento da aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação dos efeitos 

da tutela, designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia nada se manifestou. Na sequência, laudo 

pericial acostado em ID n. 24762530. Devidamente intimado, a parte autora 

manifestou-se quanto ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24762530, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. O requerente pleiteia o restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de 

aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE 

DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 
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correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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Código: 1000371-67.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

PATRICIA MURTA MALAQUIAS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento do auxílio doença e/ou de aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas 

atividades laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o 

benefício de aposentadoria por invalidez, contudo, teria sido cessado sem 

que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a autora 

requer o reestabelecimento do benefício. Recebida a inicial, este Juízo 

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, a autora apresentou impugnação. Laudo pericial acostado 

no id n.º 24821027. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

quanto ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 24821027, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, 

analisando detidamente os autos, o requerido arguiu prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o benefício de auxílio-doença foi cessado em 06/06/2018 e o 

ajuizamento da ação se deu em 07/03/2019, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a 

concessão de aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora 

de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão da requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício 

aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE 

DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001545-14.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Autos n. 1001545-14.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

CARLOS DA SILVA CORREIA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

reestabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez c/c 

tutela de urgência. O requerente aduziu na exordial ser filiado ao Regime 

Geral da Previdência Social na qualidade de segurado especial, e afirmou 

que está acometido por moléstias que o incapacitam para o exercício de 

suas atividades laborais, quais sejam: Epilepsia e síndromes epilépticas 

idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de 

início focal. Salienta que recebeu benefício de auxílio doença durante o 

período de 21/11/2018 à 06/04/2019 e que na data de 22/11/2018 

requereu a concessão de Auxílio-Doença, mas o mesmo foi indeferido sob 

a alegação de “parecer contrário da perícia médica”. Diante de tais 

asserções, o autor pugnou pelo restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a 

inicial, a antecipação de tutela foi indeferida. Citada, a autarquia ré 

apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incidência da 

autotutela dos benefícios previdenciários. No mérito, postulou pela 

improcedência dos pedidos vindicados na exordial. Impugnação à 

contestação juntada no id n.º 21556269. Laudo pericial em ID n. 25264896. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida deixou 

transcorrer sem “in albis” o prazo legal para manifestação. Vieram os 

autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO. Preliminarmente, verifico que a insurgência da parte autora em 

relação ao laudo pericial funda-se tão somente em sua discordância com 

as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração, 

ou ainda a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no ID n. 25264896, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o 

devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, o requerente 

pleiteia a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 

sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça inicial que o autor 

era segurado da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea acostada e laudo 

pericial, deu-se no ano de 2018, sobretudo pelo fato de que à época 

contribuía com a Previdência na qualidade de “empregado”, de modo que 

sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra 

configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da existência de 

doença incapacitante, o laudo produzido pelo jurisperito, descreve que 

não há incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, para o trabalho, 

sendo que a moléstia que aflige o autor pode ser controlada através de 

tratamento adequado. Desse modo, constata-se que a pretensão do 

requerente em perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, 

pois não preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício 

de atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001779-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINETE ANTONIA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001779-30.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

LUSINETE ANTONIA DE PAULA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

A requerente aduziu ser filiada ao Regime Geral da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitada 

para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia teria indeferido o 

pedido do benefício sob o fundamento de não constatação de 

incapacidade laborativa. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Recebida a 

inicial, este Juízo deferiu a liminar, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou impugnação. Laudo pericial acostado no 

id n.º 22826228. Devidamente intimada, a parte autora manifestou 

concordância ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 22826228, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 

verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença em 03/07/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

22/11/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. A 

requerente pleiteia a conversão do auxílio doença em aposentadoria por 

invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época laborava na qualidade de “empregado” e “contribuinte individual”, 

de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 

8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e 

ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da 

autora é TOTAL e PERMANENTE. Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 
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por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000148-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Autos n. 1000148-17.2019.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

DELINA RODRIGUES em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao restabelecimento 

da aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu na exordial ser filiada 

ao Regime Geral da Previdência Social na qualidade de empregada, e 

afirmou que está acometida por moléstia que a incapacita para o exercício 

de suas atividades laborais, quais sejam: CID10- I 10 - Hipertensão 

essencial (primária), CID 10 E 10 - Diabetes mellitus insulinodependente, 

CID 10 E 78.0 - Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras 

lipidemias, CID 10 R 52.2 - Outra dor crônica, CID 10 M 54.5 – Dor lombar 

baixa. Em razão disso, salienta que pleiteou a manutenção do benefício de 

aposentadoria por invalidez administrativamente, tendo sido a benesse 

concedida no período de 0512/2018, sendo que, a partir de então, passou 

a receber mensalidade de recuperação por 18 (dezoito) meses até a data 

prevista de 05/06/2020. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo 

restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez. Recebida a 

inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, bem como, 

determinou a realização de perícia médica e citação da requerida. Citada, a 

autarquia ré apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a 

prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência dos pedidos 

vindicados na exordial. Na sequência, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Laudo pericial juntado em ID n. 24821013. Apresentado o 

laudo pericial, a parte autora manifestou-se desfavoravelmente. De outro 

vértice, a autarquia requerida nada disse. Vieram os autos conclusos. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, verifica-se que a autarquia arguiu em sede de 

contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. A 

prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o exame revisional foi realizado em 05/12/2018 e a demanda ajuizada 

em 30/01/2019. Por conseguinte, analisando os autos verifico que a 

insurgência da parte demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido 

no ID n. 24821013, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, verifica-se que a 

requerente pleiteia o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. Desse modo, impositiva se faz a comprovação da 

qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida 

e demonstrada a impossibilidade para o exercício de atividade laborativa 

que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada da 

requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS que a autora era 

segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea acostada ao feito 

e laudo pericial, deu-se no ano de 2012, sobretudo pelo fato de que à 

época contribuía com a Previdência na qualidade de “empregada”, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, o laudo produzido pelo jurisperito, 

descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, 

para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora pode ser 

controlada através de tratamento pelo uso de medicamentos ofertados 

pela rede privada. Desse modo, constata-se que a pretensão do 

requerente em perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, 

uma vez que não preenche o requisito de incapacidade permanente para 

exercício de atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 
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concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003452-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA INACIO ALVES (AUTOR(A))

K. V. I. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1003452-24.2019.811.0011 Autor: K.V.I.S., representado por Alexia Inácio 

Alves Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Kaio Vinicius Inacio Sampaio, 

representado por sua genitora, Alexia Inácio Alves, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito à pensão morte. O autor afirmou, na petição inicial, ser 

filho do falecido Sr. Kayro. Disse ainda que o seu genitor laborava em 

regime de economia familiar na qualidade de lavrador. Citado, o apenas 

reuniu comentários à legislação previdenciária, nada dizendo com relação 

a estes autos. Na sequência, foi designada audiência de instrução, 

oportunidade em que foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

parte autora. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

A pensão por morte O artigo 74 da Lei 8.213/91 prevê o benefício 

previdenciário da pensão por morte: “Art. 74. A pensão por morte será 

devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data.” Para sustentar as afirmativas 

lançadas na inicial, a autora colacionou nos autos cópia da certidão de 

óbito, certidão de nascimento do filho, cópia da declaração do INCRA 

atestando a residência rural e notas fiscais de produtos agrícolas. Em 

audiência de instrução realizada, foram inquiridas duas testemunhas, as 

quais foram uníssonas ao afirmarem que conheceu o falecido laborando 

em meio rural e ali permaneceu até o evento morte. Disseram ainda que ele 

deixou um filho oriundo do relacionamento que tivera com Aléxia. 

Ponderaram que sempre acompanhava o falecido, e que a família dele 

também sempre sobreviveu das atividades rurais, não possuíam 

empregados e trabalhavam para a mantença da família. Sendo assim, a 

prova testemunhal foi firme e idônea no sentido de corroborar a condição 

de dependente (ID n.24033577) e de trabalho rural desenvolvido pelo 

falecido. Ademais, os autos revelam haver prova robusta de que o autor, 

sendo filho do falecido Kayro, ostenta a qualidade de dependente. Além 

disso, a qualidade de segurado restou demonstrada pelos documentos 

juntados aos autos. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil para: a) Reconhecer a condição 

de dependente do autor K. V. I. S. em relação ao falecido; b) reconhecer o 

direito do autor à pensão por morte e, em consequência, condenar o réu 

ao pagamento do montante relativo ao benefício previdenciário que seria 

usufruído por Kayro Vinicyus Souza Sampaio, mais 13 º salário; c) 

condenar a ré ao pagamento ao autor de todas as parcelas atrasadas, 

tendo como termo inicial (data do início do benefício – DIB) a data do 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros. Antecipo a tutela e determino a implantação do 

benefício IMEDIATAMENTE. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) 
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001556-77.2018.8.11.0011 Autor: ROSIMEIRE APARECIDA SILVA 

HUMBERTO Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Rosimeire Aparecida Silva 

Humberto em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício assistencial à 

pessoa portadora de deficiência. A requerente afirmou, na inicial, ser 

portadora de patologias que a incapacitam para desempenhar atividades 

laborais. Além dos relatos das doenças incapacitantes, a requerente 

afirmou ser hipossuficiente, de modo que pode não prover seu sustento, 

requerendo, portanto, a concessão de benefício assistencial à pessoa 

portadora de deficiência. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de 

antecipação de tutela, nomeado perito para realização de perícia médica e 

determinado realização de estudo socioeconômico. Citado, o demandado 

apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes autos, 

apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Por conseguinte, 

o requerente apresentou réplica e, na sequência, foi juntado laudo médico, 

tendo a autora se manifestado, enquanto a parte ré permaneceu silente. 

Estudo socioeconômico em ID n.26400807. A parte autora se manifestou e 

a parte ré nada disse. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, HOMOLOGO os atestados 

médicos juntados às folhas 19 e 78, bem ainda a perícia médica à folha 81, 

embora conste a impossibilidade da perita em realizar o exame 

oftalmológico, restou evidenciada a patologia grave consistente em 

catarata complicada com riscos de cegueira. Ademais, verifica-se que o 

requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o pedido do benefício foi indeferido em 17/09/2018 e 

o ajuizamento da ação se deu em 06/10/2018, ou seja, não há falar em 

prescrição quinquenal. O benefício de prestação continuada à pessoa 

com deficiência O benefício assistencial está previsto no artigo 203, inciso 

V, da Constituição Federal, prevendo a prestação de assistência social, 

no patamar de um salário mínimo mensal, à pessoa portadora de 

deficiência física ou ao idoso, desde que seja constatado que o 

requerente do pedido não possua meios de prover sua mantença ou de 

tê-la provida pela família. O artigo supra fora regulamentado pela Lei nº 

8.742/1993 e pelo Decreto nº 6.214/2007. A Lei nº 8.742/1993, em seu 

artigo 20, § 3º, alterado pela Lei nº. 12.435/2011, estipula que é 

considerado incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de 

deficiência ou idosa, a família cuja renda familiar per capita for inferior a ¼ 

do salário mínimo. Em seu caput, o artigo suso garante o benefício de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 633 de 995



prestação continuada, no valor de um salário mínimo mensal, ao deficiente 

físico e ao idoso com pelo menos 65 (sessenta e cinco) anos. Já o 

Decreto nº 6.214/2007, alterado pelo Decreto n. 7.617 de 2011, que 

regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, em seu art. 4º, inciso II, 

define pessoa portadora de deficiência como sendo aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O mesmo artigo suso, em seu inciso III, define 

incapacidade como fenômeno multidimensional que abrange limitação do 

desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva 

e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à 

interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. 

Dessa maneira, considera-se pessoa portadora de deficiência física, 

aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho, em 

decorrências patologias de origem hereditária, congênita ou adquirida. 

Tecidos esses esclarecimentos, passa-se à análise dos autos. Foi juntado 

aos autos, atestados médicos e o laudo formulado pela médica nomeada 

por este Juízo. Do aludido documento constata-se que os médicos 

concluíram ser a autora portadora de transtorno psiquiátrico – CID 10: X61; 

F32.3 e F33.2. Concluindo os experts que a patologia constatada 

incapacita totalmente e temporariamente a autora para desempenho de 

atividades laborais, sendo incapaz e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de suas atividades laborais. De outro norte, o estudo 

psicossocial aportado aos autos aponta a condição de hipossuficiência 

financeira da requerente, eis que, consoante as informações colhidas 

pelos profissionais: (...) Se encontra em situação de vulnerabilidade social, 

sobrevivendo com menos de 1/4 do salário mínimo. É notório que a mesma 

necessita de acompanhamentos Psicológicos, Orientei a mesma a 

continuar o tratamento no CAPS” (sic). Destarte, o estudo psicossocial em 

consonância com o laudo médico e os demais documentos apresentados 

pela autora, permitem a segura conclusão de que a requerente se 

encontra temporariamente incapacitada, sendo portadora de doença que a 

incapacita totalmente para desempenho de atividades que lhe possam 

garantir a subsistência. Neste ponto, mister frisar que posteriormente a 

redação do artigo 20, §3º, da Lei nº 8.742/1993, a qual estabelece que a 

família deve ter uma renda mensal inferior a ¼ do salário mínimo, por 

pessoa, sobreveio a Lei nº 9.533/1997, a qual autoriza o Poder Executivo 

a conceder apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de 

garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas, o qual 

estipulou que a renda familiar por pessoa para aferição do benefício 

deverá ser inferior a ½ do salário mínimo. Outrossim, a mesma fração 

retro, qual seja ½ (inferior a), foi redigida na Lei nº 10.689/2003, a qual 

instituiu o “Programa Nacional de Acesso à Alimentação”. Logo, vislumbro 

que de acordo com a legislação mais hodierna, é considerado para critério 

de aferição de miserabilidade do ente familiar a renda inferior a metade de 

um salário mínimo, por pessoa, de modo que a requerente se encaixa 

nesse conceito. Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento deste 

julgador, em conformidade com os informes descritos em linhas anteriores, 

a renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo serve tão somente como 

parâmetro ao julgador, o qual pode aferir a condição de vulnerabilidade por 

outros critérios, que não o objetivo fixado na Lei n.º 8.213/93. Dessa feita, 

a parte autora demonstrou, de maneira amplamente satisfatória, que o 

rendimento mensal auferido não lhe assegura o sustento e a manutenção, 

além de ser portadora de moléstia que a incapacita para a prática de atos 

de uma vida independente. Razão pela qual, a procedência da demanda é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para reconhecer o 

direito da autora ao benefício de prestação continuada, conforme previsto 

no artigo 20 da Lei 8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a 

partir da data do requerimento administrativo devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Antecipo a tutela e determino a 

implantação do benefício IMEDIATAMENTE. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 

1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide 

desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 

6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da 

ação. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observados os termos da 

Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante 

equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a ser 

devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

(datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001614-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001614-80.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ANTONIO PEDRO DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do benefício auxílio-doença no valor de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-contribuição. O requerente aduziu ser segurado 

da Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que a 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio-doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, o autor requer o reestabelecimento do auxílio 

doença. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré arguiu preliminar de prescrição 

quinquenal e no mérito, nada disse sobre estes autos, apenas teceu 

comentários à legislação previdenciária. A autora apresentou impugnação 

à contestação. O benefício foi cessado arbitrariamente em ID n.19670177, 

oportunidade em que foi determinada a sua imediata implantação em ID 

n.19938907. Laudo pericial juntado no id n.º 20915845. Devidamente 

intimada, a parte autora manifestou discordância ao laudo pericial, 

solicitando a complementação do laudo para confirmar o caráter 

permanente da patologia. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação. Os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, o requerido 

arguiu prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Analisados os autos, 

razão assiste a autarquia ré, uma vez que o requerimento administrativo 

se deu em 03/07/2012 e a ação somente foi proposta em 19/10/2018, 

motivo pelo qual, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Ademais, verifico que a insurgência da parte requerente em relação 

ao laudo funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo. Assim, HOMOLOGO o 

laudo pericial contido no id n.º 20915845, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. O requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio-doença, sob arguição de ser portador de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantida ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 
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incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

20915845). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, 

também em valor equivalente a renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde a cessação administrativa, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, respeitando a prescrição 

ocorrida. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o 

benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data 

do laudo pericial. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE ROSA DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000139-55.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

DENICE ROSA DE MATTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu 

ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido acometida por 

patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de 

aposentadoria por invalidez, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o 

restabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, o Juízo deferiu o pedido de 

antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a citação do 

demandado. Citado, o requerido nada se manifestou, pois a juntada de 

contestação em ID n. 19221717 encontra-se em branco. Laudo pericial 

juntado no id n.º 24821021. Devidamente intimada, a parte autora 

manifestou discordância com o laudo pericial. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Os autos vieram 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, por conseguinte, verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Para tanto, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

24821021, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Verifica-se que a requerente pleiteia da 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que a autora era segurada da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de aposentadoria por invalidez, de modo que sua 

filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra 

configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial 

apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é 

PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 24821021). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 
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caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO CATOSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000760-52.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por PLINIO 

CATOSSO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que 

se busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do 

auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na qualidade de 

“SERRALHEIRO”, contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam 

incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Recebida a inicial, 

a tutela foi indeferida. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à 

perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado no id n.º 25264269. 

Realizado o ato e instadas a se manifestarem quanto ao laudo pericial, a 

parte autora manifestou concordância. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma 

vez que o benefício de aposentadoria rural da requerente foi cessado em 

14/12/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 11/04/2019, ou seja, não 

há falar em prescrição quinquenal. No mais, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no id n.º 25264269 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos. O requerente pleiteia o benefício de auxílio-doença 

e a possível conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de 

ser portador de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do que o autor era segurado da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2016, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE, sem 

previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência parcial do pleito 

inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do 

benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do 

auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-doença 

e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o 

benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da 

realização do laudo técnico. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 
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pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000947-94.2018.8.11.0011
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MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1000947-94.2018.811.0011 Autor: EMILIO DA SILVA Réu: Instituto 

Nacional do Seguro Social SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação 

proposta por EMILIO DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência. O requerente 

aduz ser portador de patológicas incapacitantes, sendo elas: “CID 10 M 

51.1- Transtornos de Discos Lombares e de Outros Discos Intervertebrais 

Com Radiculopatia, CID 10 M 50.1- Transtorno do Disco Cervical Com 

Radiculopatia e CID 10 M 53.9 - Dorsopatia Não Especificada” (sic), de 

modo que necessita de cuidados especiais, inclusive acompanhamento 

médico. Além dos relatos da doença, o requerente afirma ser 

hipossuficiente, de modo que pode não prover seu sustento, requerendo, 

portanto, a concessão de benefício assistencial à pessoa portadora de 

deficiência. Recebida a inicial, a tutela foi indeferida, nomeado perito 

médico e determinado a realização de estudo socioeconômico. Citada, a 

autarquia ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a 

prescrição quinquenal e no mérito nada disse sobre estes autos, apenas 

teceu comentários à legislação previdenciária. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Apresentado o laudo, a parte ré requereu a 

improcedência do feito. Laudo socioeconômico juntado em ID n. 17017311. 

Laudo pericial juntado em ID n. 20496107. Instados, a parte autora 

manifestou favoravelmente pelo resultado dos laudos, em contrapartida, a 

parte ré nada disse. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Preliminarmente, HOMOLOGO os laudos periciais contidos em ID n. 

17017311 e 20496107 para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. O benefício de prestação continuada 

à pessoa com deficiência O benefício assistencial está previsto no artigo 

203, inciso V, da Constituição Federal, prevendo a prestação de 

assistência social, no patamar de um salário mínimo mensal, à pessoa 

portadora de deficiência física ou ao idoso, desde que seja constatado 

que o requerente do pedido não possua meios de prover sua mantença ou 

de tê-la provida pela família. O artigo supra fora regulamentado pela Lei nº 

8.742/1993 e pelo Decreto nº 6.214/2007. A Lei nº 8.742/1993, em seu 

artigo 20, § 3º, alterado pela Lei nº. 12.435/2011, estipula que é 

considerado incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de 

deficiência ou idosa, a família cuja renda familiar per capita for inferior a ¼ 

do salário mínimo. Em seu caput, o artigo suso garante o benefício de 

prestação continuada, no valor de um salário mínimo mensal, ao deficiente 

físico e ao idoso com pelo menos 65 (sessenta e cinco) anos. Já o 

Decreto nº 6.214/2007, alterado pelo Decreto n. 7.617 de 2011, que 

regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social, em seu art. 4º, inciso II, 

define pessoa portadora de deficiência como sendo aquela que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. O mesmo artigo suso, em seu inciso III, define 

incapacidade como fenômeno multidimensional que abrange limitação do 

desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva 

e acentuada da capacidade de inclusão social, em correspondência à 

interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. 

Dessa maneira, considera-se pessoa portadora de deficiência física, 

aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho, em 

decorrências patologias de origem hereditária, congênita ou adquirida. 

Tecidos esses esclarecimentos, passa-se à análise dos autos. Foi juntado 

aos autos, o laudo formulado pela médica nomeada por este Juízo. Do 

aludido documento constata-se que a perita concluiu ser o autor portador 

de doenças ortopédicas, concluindo a expert que as patologias 

constatadas incapacitam parcialmente e permanentemente o autor para 

desempenho de atividades diárias e laborais, sendo incapaz para o 

exercício de atividades que necessita sobrecarga, movimentos repetidos e 

esforço físico (ID n. 20496107). De outro norte, o estudo socioeconômico 

aportado aos autos aponta a condição de hipossuficiência financeira da 

parte requerente, eis que, consoante as informações colhidas pelos 

profissionais, a renda per capta familiar do autor é inferior à ¼ do salário 

mínimo. Destarte, o estudo socioeconômico em consonância com o laudo 

médico e os demais documentos apresentados pelo autor, permitem a 

segura conclusão de que o requerente se encontra permanentemente 

incapacitado, sendo portador de doença que o incapacita parcialmente 

para desempenho de atividades que lhe possam garantir a subsistência. 

Neste ponto, mister frisar que posteriormente a redação do artigo 20, §3º, 

da Lei nº 8.742/1993, a qual estabelece que a família deve ter uma renda 

mensal inferior a ¼ do salário mínimo, por pessoa, sobreveio a Lei nº 

9.533/1997, a qual autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro 

aos Municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima 

associados a ações socioeducativas, o qual estipulou que a renda familiar 

por pessoa para aferição do benefício deverá ser inferior a ½ do salário 

mínimo. Outrossim, a mesma fração retro, qual seja ½ (inferior a), foi 

redigida na Lei nº 10.689/2003, a qual instituiu o “Programa Nacional de 

Acesso à Alimentação”. Logo, vislumbro que de acordo com a legislação 

mais hodierna, é considerado para critério de aferição de miserabilidade 

do ente familiar a renda inferior a metade de um salário mínimo, por 

pessoa, de modo que o requerente se encaixa nesse conceito. Ademais, 

ainda que não fosse esse o entendimento deste julgador, em 

conformidade com os informes descritos em linhas anteriores, a renda per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo serve tão somente como parâmetro ao 

julgador, o qual pode aferir a condição de vulnerabilidade por outros 

critérios, que não o objetivo fixado na Lei n.º 8.213/93. Dessa feita, a parte 

autora demonstrou, de maneira amplamente satisfatória, que o rendimento 

mensal auferido não lhe assegura o sustento e a manutenção, além de ser 

portadora de moléstia que a incapacita para a prática de atos de uma vida 

independente. Razão pela qual, a procedência da demanda é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil para reconhecer o direito do autor ao 

benefício de prestação continuada, conforme previsto no artigo 20 da Lei 

8.742/93, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data do 

requerimento administrativo devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros. Defiro a tutela de urgência pugnada na exordial, 

devendo o benefício ser implantado imediatamente. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários à razão de 

1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 
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do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observados os termos da Súmula 111/STJ. Condeno a parte ré 

a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que tenha 

antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a 

posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001080-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001080-39.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ROBERTO DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do 

restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão em aposentadoria 

por invalidez. O requerente aduziu ser segurada da Previdência Social na 

qualidade de “LAVRADOR”, contudo, teria sido acometido por patologias 

que o teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. 

Disse ainda ter recebido o benefício de auxílio-doença até a data de 

20/04/2018 e após a revisão pericial, a autarquia ré teria cessado o 

benefício sem que a patologia fosse curada. Recebida a inicial, a tutela foi 

deferida, ocasião em que determinou realização de perícia médica e 

formulação de quesitos. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos 

à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado no id n.º 16736015, 

18519808 e 25374610. Realizado o ato e instadas a se manifestarem 

quanto ao laudo pericial, a parte autora manifestou concordância. De outro 

turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, arguiu o 

requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os 

argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que o benefício de aposentadoria rural da requerente foi 

cessado em 20/04/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 02/08/2018, 

ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. No mais, HOMOLOGO o 

laudo pericial e complementares contidos em ID’s n.º 16736015, 18519808 

e 25374610 para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos. O requerente pleiteia o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e a possível conversão em aposentadoria por invalidez, 

sob arguição de ser portador de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurada do requerente do pedido, 

depreende-se do que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, cujo início, segundo documentação 

idônea acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 2011, de modo 

que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se 

mostra configurada. De outro vértice, em análise aos autos e ao laudo 

pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é 

PARCIAL e PERMANENTE, sem previsibilidade ao retorno das atividades 

laborais. Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência parcial do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente 

ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser 

pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da realização do laudo 

técnico. Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000244-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000244-32.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por LUIZ 

ANTONIO LEMES DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito do benefício 

de auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometido por patologias que o teriam incapacitado para exercício de suas 

atividades laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o 

benefício de auxílio-doença, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, o autor requer o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença com a posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo 

deferiu a tutela de urgência, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na 

sequência, o autor apresentou impugnação à contestação. Laudo pericial 

juntado em ID n. 24821031. Devidamente intimadas, a parte autora 

manifestou pela complementação do laudo para indicar o período de 

duração da incapacidade do autor, em contrapartida, a parte ré nada 

disse. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, indefiro o pedido de complementação do laudo, pois a 

indicação do período de duração da patologia não afeta o mérito do feito. 

HOMOLOGO o laudo pericial contido em ID n. 24821031, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. O 

requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e TEMPORÁRIA (id n.º 

24821031). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação do autor, 

impositiva se faz a procedência parcial do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 

(dois) anos a contar da data da realização do laudo pericial. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas 

poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003334-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SILVA GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLY FELISBERTA DE SOUZA OAB - MT23956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretario Municipal de Educação (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Processo nº 1003334-48.2019.8.11.0011. Tem-se aqui, Mandado de 

Segurança com pedido de liminar inaudita alter pars impetrado por JOSE 

ROBERTO SILVA GUIMARÃES em face de EVANDRO ROBERSON 

TEIXEIRA, e MUNÍCIPIO DE CURVELÂNDIA/MT na pessoa de SIDINEI 

CUSTÓDIO DA SILVA. Versa o processo sobre pedido de férias e licença 

prêmio. Conforme inicial, o impetrante é servidor público, na qualidade de 

professor de Língua Portuguesa, lotado na Escola Municipal Carlos 

Masson Netto desde a data de 18 de outubro de 2010, cumprindo 30 

(trinta) horas semanais. Diante de aprovação para curso de Mestrado em 

Linguística em UNEMAT-Universidade do Estado de Mato Grosso, o 

impetrante recebeu benefício de afastamento para qualificação 

profissional pelo período de 02 (dois) anos, com início em 2014. Declara o 

impetrante que no período de afastamento, não usufruiu de férias, 

competência de 2014/2015 e 2015/2016. Declara ainda, que possui direito 

a Licença Prêmio decorrente do período de 05 (cinco) anos de exercício 

do serviço público a partir de 18 de outubro de 2010. Com a petição inicial, 

vieram documentos. Determinação do contraditório antes de análise do 

pedido antecipatório. Em defesa, os impetrados pugnam pela inépcia da 

petição inicial, por inexistência de causa de pedir. Em mérito, alegam que 

as férias pugnadas pelo impetrante, na verdade, já foram usufruídas 

juntamente com os demais servidores em razão de férias coletivas 

concedidas com base em Decreto Municipal de nº 069 e 096, competência 
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de 2014/2015 e 2015/2016 respectivamente. Ressaltam os impetrado, que 

as referidas férias já tenham sido devidamente remuneradas, inclusos um 

terço constitucional, id. 2400823. E, no que tange a licença prêmio, 

assumem o direito do impetrante, porém, argumentam quanto à submissão 

deste sob a discricionariedade e conveniência da administração pública. 

Instado o Ministério Público a se manifestar, opina pelo indeferimento do 

presente Mandado de Segurança, haja vista incerteza dos direitos 

reivindicados. É o relatório. Fundamento e decido. Por se confundir com o 

próprio mérito, deixo de analisar a preliminar arguida. O impetrante busca 

usufruir férias de 90 (noventa) dias, sendo 45 (quarenta e cinco) dias de 

competência do exercício de 2014/2015, e igual tempo relativo ao exercício 

de 2015/2016. Contudo, em análise, a lei complementar nº 072/2013 do 

Município de Curvelândia/MT, define que terá direito a 30 (trinta) dias de 

férias ao ano o professor que se encontrar em exercício fora da unidade 

escolar. Art. 58. O professor e o servidor público em efetivo exercício do 

cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para 

professores, de acordo com o calendário escolar; II - de 30 (trinta) dias 

para os demais servidores públicos, de acordo com a escala de férias. § 

1º. Os Profissional da Educação Pública Básica Municipal, em exercício 

fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, 

conforme onde estiver prestando serviço. No caso, o impetrante, 

professor José Roberto S. Guimarães se encontrava em exercício, uma 

vez que a portaria municipal nº 157/2014 (id. 23121420) bem definiu e 

assegurou o seu subsídio. Entretanto, não se encontrava em unidade 

escolar, se enquadrando, portanto, ao §1º do artigo 58 da referida lei, 

fazendo jus a 30 (trinta) dias. Quanto ao gozo das férias, no mesmo artigo 

supracitado, evidencia-se que serão gozadas “de acordo com o 

calendário escolar” para aqueles que se encontrarem em exercício na 

unidade escolar, porém, “conforme onde estiver prestando serviço” para 

aqueles (como o caso do impetrante) que se encontrarem fora da unidade 

escolar. Evidente que o legislador municipal buscou facilitar o 

enquadramento das férias constantes no §1º do art. 58 ao melhor modo 

do órgão em que o profissional se encontraria prestando serviços. 

Contudo, como o impetrante não se encontrava em exercício profissional 

em nenhum outro órgão, Não lhe cabe gazar do direito à férias. Passando 

a análise da licença prêmio, a lei complementar 072/2013, do Município de 

Curvelâdia/MT, prevê a Licença Prêmio por assiduidade em seu artigo 61, 

qual seja: Art. 61. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício 

no serviço público municipal, o Servidor da Educação Pública Básica 

Municipal fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por 

assiduidade, com remuneração do cargo efetivo. § 1º Para fins de licença 

prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço 

desde seu ingresso na Educação Pública Municipal. A concessão de 

licença prêmio é ato administrativo adstrito à discricionariedade da 

administração pública. No caso, o Município de Curvelândia/MT que deve 

decidir segundo critérios de conveniência e oportunidade quanto a 

possibilidade de outorga. Neste diapasão, pontua Maria Sylvia Zanella di 

Pietro (2017, p. 300), sobre os limites de atuação do judiciário diante de 

atos administrativos, vê-se: Com relação aos atos discricionários, o 

controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade 

administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração 

Pública pela lei. (...) pois, caso contrário, estaria substituindo, por seus 

próprios critérios de escolha, a opção legítima feita pela autoridade 

competente com base em razões de oportunidade e conveniência que ela, 

melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso concreto. O 

impetrante inicialmente buscou deferimento na via administrativa, contudo, 

restando infrutífero o pedido pelo argumento de indisponibilidade financeira 

(id 23121422). Buscando socorrer-se ao judiciário, deu-se o presente 

remédio. MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES REINTEGRADOS – 

PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA, INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA - REJEITADAS – 

MÉRITO - PEDIDO DE USUFRUTO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS - 

INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – ATO INSERIDO DENTRO DA 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 

ORDEM DENEGADA. A concessão do usufruto das férias e 

licenças-prêmio aos impetrantes está inserida no poder discricionário da 

Administração Pública, sob o qual o Judiciário não pode intervir. (MS 

28908/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

05/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). (TJ-MT - MS: 

00289080220148110000 28908/2014, Relator: DRA. VANDYMARA G. R. 

P. ZANOLO, Data de Julgamento: 05/11/2015, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

27/11/2015) Por todo o exposto acima, indefiro a liminar pleiteada e passo 

ao mérito. Conforme artigo 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes no presente mandado de segurança, em razão da 

discricionariedade e conveniência que possui a administração pública, não 

cabendo ao judiciário transpor os limites constitucionais da separação dos 

poderes. Oportuno, considerando a condição econômico-financeira 

declarada pelo impetrante, defiro as benesses da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC/15. Transitado em julgado, 

arquivem-se o feito. Dê ciência ao MPE. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 17 de fevereiro de 2020. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000526-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): NEOCIDES FEITOSA DA CRUZ REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Neocides Feitosa da 

Cruz em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade 

decorrente de trabalho rural. A autora afirmou, na petição inicial, ter 57 

(cinquenta e sete) anos de idade. Disse que sempre desenvolveu 

atividade rural na qualidade de comodatária por vários anos consecutivos, 

até a presente data. Afirmou ainda que, é residente e domiciliada junto com 

seu cunhado no Sítio Boa Vista, por esse motivo que os documentos 

estão anexados com a exordial estão em nome de Lindolfo Torres Simão. 

Com a peça inaugural a parte autora juntou diversos documentos. Citado, 

o requerido apresentou contestação, suscitando a preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, requerendo, por fim que a demanda seja 

julgada improcedente. Por conseguinte, a requerente apresentou réplica 

rebatendo os argumentos da ré, sustentando que o que foi alegado na 

inicial restou comprovado. Por conseguinte, o feito foi saneado e 

designada audiência de instrução e julgamento. Na data aprazada, a parte 

autora compareceu, trazendo consigo 02 (duas) testemunhas, as quais 

foram inquiridas por este Juízo. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO A previsão da aposentadoria por idade para os 

segurados especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se 

dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 

8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e 

cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente 

homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso 

V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto 

no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora 

Para demonstrar as assertivas lançadas na inicial, a parte autora juntou 

diversos documentos, dentre eles título definitivo de terra, declaração de 

sindicato rural, e notas de compras de implementos agrícolas emitidas em 

nome de seu cunhado, conforme se vê nos documentos anexados com a 

exordial. Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Maria de 

Lurdes da Silva, afirmou conhecer a autora desde o ano de 1980. 

Informou que ela mora em um sítio no município de Curvelândia, cujo nome 

é Boa Vista. Disse que o sítio pertence à irmã da autora, sendo que ele foi 

adquirido por meio de compra. Informou que desde que a conhece, a 

requerente trabalha neste sítio junto com a irmã na lavoura para 

subsistência da família. A testemunha Euredice Ferreira de Souza 

Rodrigues relatou que conhece a parte autora há mais de 30 (trinta) anos. 

Informou que a requerente reside no sítio Boa Vista, junto com a irmã e 

seu cunhado, sendo que eles trabalham todos juntos com plantação de 

mandioca, banana etc. Sobre a amplitude do alcance que a prova 
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testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em 

sede de recurso repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção 

do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), 

submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é 

possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a 

apresentação de um início de prova material, sem delimitar o documento 

mais antigo como termo inicial do período a ser computado, contanto que 

corroborado por prova testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 

2. No caso concreto, os documentos trazidos aos autos pelo autor como 

início de prova material foram corroborados por prova testemunhal firme e 

coesa e podem ser estendidos tanto para períodos anteriores como 

posteriores ao documento mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 

1435797/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 

25/10/2016, DJe 10/11/2016) Sobre o documento em que consta a 

qualificação como lavrador, também o Superior Tribunal de Justiça tem 

julgado, reiteradamente, que serve como idôneo início de prova material 

para demonstrar o período de trabalho no campo. Veja-se: “1. Os 

documentos que atestam a condição de lavrador do cônjuge da autora 

constituem início razoável de prova documental, para fins de comprovação 

de tempo de serviço. Deve se ter em mente que a condição de rurícula da 

mulher funciona como extensão da qualidade de segurado especial do 

marido. Se o marido desempenhava trabalho no meio rural, em regime de 

economia domiciliar, há a presunção de que a mulher também o fez, em 

razão das características da atividade - trabalho em família, em prol de sua 

subsistência (AR 2.544/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 20/11/2009). 2. 

Conforme orientação pacificada por esta Corte no julgamento do Recurso 

Especial 1.321.493/PR, representativo de controvérsia, considerando a 

inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a 

apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal 

pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ, cuja aplicação é 

mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e 

robusta prova testemunhal (REsp 1321493/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/12/2012).” 

(AR 4060 / SP, Terceira Seção, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 

PALHEIRO, j. 28/09/2016, DJe 04/10/2016). O regime de economia familiar 

De proêmio, guisa frisar que a prova documental, corroborada por prova 

testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício da atividade rural 

exercida pela autora pelo período de carência exigido. De outro viés, o 

regime de economia familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade 

de segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e mútua 

dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a jurisprudência dos 

tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as provas em relação à 

condição de segurando especial de um membro, salvo raras exceções, 

comunicam-se e se estendem aos demais membros do grupo familiar. 

Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais julgados 

existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de 

atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, 

não descaracteriza a condição de segurado especial dos demais. O art. 

9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de segurado especial 

somente o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, 

a contar do primeiro dia do mês em que for enquadrado em qualquer outra 

categoria.”(STJ, AgRg no REsp 1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 28/02/2011) “O trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, 

incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção 

à regra geral fixada no item anterior, a extensão de prova material em 

nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando 

aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o 

de natureza urbana.” (STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 

19/12/2012) A carência Considerando que ficou demonstrado que a 

autora manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período 

de carência é suficiente para que se possa reconhecer à autora a 

condição de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 

8.213/1991. Como já analisado acima, há prova testemunhal idônea e 

robusta, corroborada por contemporâneo início de prova documental, no 

sentido de que a parte autora laborou por tempo suficiente, atingindo o 

período de carência mínimo exigido pela lei. Ademais, não há necessidade 

que o segurado especial esteja em atividade laborativa rural imediatamente 

ao requerimento administrativo, se ele já implementou todos os requisitos 

para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: 

“1.Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a 

exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, 

no sentido de que o segurado especial tem que estar laborando no campo, 

quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, 

momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa 

etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial 

deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a regra transitória da 

carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural pelo 

descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para 

a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o 

segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, 

mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e 

provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C 

do Código de Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 

1354908/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

j. 09/09/2015, DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) A inscrição na 

Previdência Social A inscrição na Previdência Social não pode ser 

requisito indispensável, no caso de segurando especial, para se fazer jus 

ao benefício de aposentadoria rural. Essa condição, por si só, também não 

autoriza o afastamento do direito ao benefício. Isso porque, tendo ficado 

demonstrado o efetivo exercício de atividade rural como segurada 

especial, em regime de economia familiar, não pode ser responsabilizada 

por filiação à Previdência Social e nem por eventuais contribuições sociais 

não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: “1. Caso em que o segurado 

ajuizou a presente ação em face do indeferimento administrativo de 

aposentadoria por tempo de serviço, no qual a autarquia sustentou 

insuficiência de carência. 2. Mostra-se incontroverso nos autos que o 

autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira 

profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo 

pela comprovação do recolhimento das contribuições. 3. Não ofende o § 

2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o reconhecimento do tempo de serviço 

exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional para 

efeito de carência, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com 

as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os 

responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural 

(FUNRURAL). 4. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do 

art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 

05/12/2013, RIOBTP vol. 297 p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, 

tendo a autora demonstrado, por documentação legitima que já laborou em 

meio rural e tendo a prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em 

corroborar os vários anos em que a autora permaneceu e ainda 

permanece trabalhando no campo, como trabalhadora rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. Decadência 

“Vale ressaltar que não há decadência do direito ao benefício, já que o 

caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicado somente à revisão do ato 

concessório, isto é, de benefício já em manutenção. Daí decorre que o 

segurado pode, a qualquer tempo, requerer, judicial ou 

administrativamente, benefício cujo direito tenha sido adquirido a bem mais 

de dez anos” (Goes, Hugo. Manual de Direito Previdenciário – teoria e 

questões. Rio de Janeiro. Editora Ferreira, 2011, p. 537). Considerando 

estas fundamentações, não há falar em decadência do direito aqui 

discutido. Prescrição De acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, considerando que o pedido na esfera 

administrativa foi apresentado em 12/07/2018, há que se considerar que 

há direito à percepção de parcelas a receber pela autora. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde a citação do réu[1], devidamente corrigidas monetariamente e 
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acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova 

a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá ser executado após o 

trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a 

benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) Em se tratando de benefícios previdenciários 

concedidos em Juízo, a correção monetária deve incide desde o 

vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 

e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação. 

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001. Condeno o réu a pagar ao advogado da autora honorários 

advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) da 

condenação, a ser apurada em liquidação. Condeno a parte ré a pagar à 

parte autora o montante equivalente a despesas que tenha antecipado e 

que venham a ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior 

liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) 

salários mínimos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente) [1] 

Conforme definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento do REsp 1369165/SP, em sede de recurso representativo de 

controvérsia (art.1.036 do NCPC), na ausência de requerimento 

administrativo anterior à interposição da ação, a data de início deverá ser 

a citação válida do réu, momento em que o requerido é informado acerca 

do litígio.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001635-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NILZIMAR FRANCISCA DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Nilzimar Francisca de 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a 

indenização por dano moral. A requerente aduziu ser segurada da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometida por patologias que a 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, a autora requer o reestabelecimento do auxílio 

doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, o Juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. Citado, o 

requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica. Na sequência, a 

autora apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 21797914. 

Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se quanto ao laudo 

pericial, pugnando por uma nova avaliação médica com médico 

especialista na patologia matéria de discussão. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 21797914, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 21797914). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que o indeferimento administrativo do benefício, ora pleiteado, 

acarretou-lhe prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo 

não ser cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de 

valores, a título de danos morais, visto que o simples indeferimento de 

benefício, de acordo com os dispositivos legais de regência, não gera 

direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder 

discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 642 de 995



29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devido desde a CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000800-34.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA GENOVEVA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Maria Genoveva Pereira 

Gauna em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. A requerente 

aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido acometida 

por Fibromialgia (CID 10 M79.7), Transtorno não especificado de disco 

intervertebral (CID 10 51.9), Abdome agudo (CID 10 M 10.0) e Transtorno 

Articular não especificado (CID 10 M25.9) que a teriam o incapacitado para 

exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade 

laborativa. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela concessão de 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à 

perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 21924514. Devidamente intimada, a 

parte autora manifestou-se quanto ao laudo pericial, pugnando por uma 

nova avaliação médica com médico especialista na patologia matéria de 

discussão. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

22056799, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 

verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que 

razão não lhe assiste, uma vez que o benefício de auxílio-doença da 

requerente foi indeferido administrativamente em 31/01/2019 e o 

ajuizamento da ação se deu em 12/04/2019, ou seja, não há falar em 

prescrição quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a concessão 

do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e 

TEMPORÁRIA – 1 ANO (id n.º 21924514). Nesta senda, como já 

salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de 

aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia médica sua 

incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como do período 

de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 

(doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria 

por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, 

será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 

for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício 

de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidas desde o INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de 
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duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 01 (um) ano (conforme laudo pericial) a contar da sentença, 

sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se 

a autora requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do 

artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a 

implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001151-41.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CELIA DOS SANTOS TEICHE REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por Celia dos Santos 

Teiche em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por doença do transtorno do pânico (CID 10 F41.0) e ansiedade 

paroxística episódica (CID10 F41.1) que a teriam o incapacitado para 

exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o 

pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade 

laborativa. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela concessão de 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de 

antecipação de tutela. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à 

perícia médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do 

mérito quanto a prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 21352449. Devidamente intimada, a 

parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial. De outro turno, o 

requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Em sede de contestação, 

arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que o benefício de auxílio-doença foi 

concedido até o dia 16/01/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

15/08/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 21352449, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Verifica-se o requerente pleiteia a 

concessão de auxílio doença e a possível conversão em aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que o 

impedem de exercer atividades profissionais, de modo que se enquadraria 

nos moldes estabelecidos na Lei nº. 8.213/91. DA INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO Para a concessão do benefício ora almejado, é imprescindível, 

a constatação de patologia incapacitante para o trabalho. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, cujo início, segundo 

documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 

2014, sobretudo pelo fato de que à época contribuía com a Previdência na 

qualidade de “empregada”, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos 

do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. Ademais, infere-se 

do laudo pericial, bem assim dos documentos aportados aos autos, que a 

incapacidade laborativa da parte autora tem caráter PARCIAL e 

TEMPORÁRIO – 1 ano (id n.º 21352449). Destarte, o caso em análise 

comporta o deferimento do benefício de auxílio-doença, já que há 

incapacidade, porém transitória, haja vista a possibilidade de reabilitação 

do requerente. Comprovada a incapacidade temporária do requerente, é 

impositiva a concessão do benefício de auxílio-doença. DISPOSITIVO Ante 

tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao 

benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, também no 

valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício 

devidas desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do 

auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 01 

(um) anos a contar da sentença, sendo que durante o curso de tal prazo, 

deverá submeter-se o processo de reabilitação, nos termos do art. 62, da 

Lei n. 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observando-se o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 
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de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001649-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DA COSTA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001649-40.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDNILSON DA COSTA QUEIROZ REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Ednilson da Costa 

Queiroz em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito de restabelecimento do auxilio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, bem como a 

indenização por dano moral. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, o autor requer o restabelecimento do benefício 

de auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Diante de tais asserções, o autor pugnou pela concessão de 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo indeferiu o 

pedido de antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na 

sequência, o autor apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

22122117. Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se quanto ao 

laudo pericial, pugnando por uma nova avaliação médica com médico 

especialista na patologia matéria de discussão. De outro turno, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento 

suficiente para ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 22122117, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, 

analisando detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que o benefício de auxílio-doença foi cessado em 

13/03/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 24/10/2018, ou seja, não 

há em que se falar em prescrição quinquenal. Verifica-se que o 

requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a 

impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é PARCIAL e TEMPORÁRIA – 120 

dias (id n.º 22122117). Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega que o 

indeferimento administrativo do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe 

prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser 

cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a 

título de danos morais, visto que o simples indeferimento de benefício, de 

acordo com os dispositivos legais de regência, não gera direito à 

indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder discricionário. 

Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. 

RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA 

NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NÃO 

COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor sustenta o seu 

direito ao recebimento de indenização por danos morais em razão da 

demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do INSS. 2. Nos 

termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em indenização por 

danos morais quando o INSS indefere, suspende ou demora na 

concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio doença 

e, ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde a 

CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e 
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acrescidas com juros. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, 

anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias (conforme laudo pericial) a contar da sentença, sendo que após o 

transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a autora requerer 

e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da 

Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000844-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARGARETY GONCALVES DOS SANTOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação proposta por 

Margarety Gonçalves dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

A requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por patologias que a teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado o 

pedido de prorrogação do benefício de auxílio doença ao INSS, entretanto, 

a autarquia teria deferido o pedido estabelecendo a data da cessação do 

benefício, sob a justificativa de que não foi constatada a incapacidade 

para o trabalho ou atividade habitual. Diante de tais asserções, a autora 

pugnou pela conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, este Juízo designou perícia médica e determinou a 

citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré apresentou 

defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a preliminar da 

questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. Na 

sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial acostado no id n.º 

20658730. Devidamente intimada, a parte autora manifestou concordância 

ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo 

pericial contido no id n.º 20658730, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário 

para o devido pagamento dos honorários periciais. Ademais, analisando 

detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de 

mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

do benefício de auxílio-doença em 14/02/2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 03/07/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a conversão do auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é TOTAL e 

PERMANENTE (id n.º 20658730). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal. Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja 

constatada eventual recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 

da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 
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do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000455-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BATISTA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000455-68.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ELISANGELA BATISTA DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta 

por Elisangela Batista da Silva Pereira em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

ao reestabelecimento de auxílio-doença com pedido alternativo de 

aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu na exordial ser filiada ao 

Regime Geral da Previdência Social e afirmou que está acometida por 

moléstias que a incapacitam para o exercício de suas atividades laborais, 

de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio 

doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido 

curada. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença, bem como a concessão de aposentadoria 

por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de 

tutela requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e 

citação da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, 

alegando, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela 

improcedência dos pedidos vindicados na exordial. Em seguida foi 

apresentado réplica. Laudo pericial encartado no id n.º 25583977. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida manifestou-se 

pela improcedência da ação em vista de o requerido ter constatado a 

incapacidade da requerente. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se 

que a autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito 

quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o 

disposto no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve 

em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e 

qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições 

ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos 

menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, 

não assiste razão à autarquia requerida quando da alegação da 

prescrição quinquenal, considerando que o benefício foi cessado em 

12/09/2018. Por conseguinte, analisando os autos verifico que a 

insurgência da parte demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido 

no ID n. 25583977, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, verifica-se que a 

requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença, sob arguição de 

ser portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer 

atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, 

importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça contestatória que o 

autor era segurado da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, tangente à 

demonstração da existência de doença incapacitante, o laudo produzido 

pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, 

quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora 

pode ser controlada através de tratamento pelo uso de medicamentos. 

Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001852-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA CRUZ NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001852-02.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSELI DA CRUZ NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Roseli da Cruz Nunes em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSSem que se busca o 

reconhecimento judicial do direito ao reestabelecimento de auxílio-doença 

com pedido alternativo de aposentadoria por invalidez, bem como pedido 

de indenização por dano moral. A requerente aduziu na exordial ser filiada 

ao Regime Geral da Previdência Social e afirmou que está acometida por 

moléstias que a incapacitam para o exercício de suas atividades laborais, 

de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio 

doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido 

curada. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença, bem como a concessão de aposentadoria 
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por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação de tutela 

requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e citação 

da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Em seguida foi apresentado réplica. 

Laudo pericial encartado no id n.º 24004843. Apresentado o laudo pericial, 

a parte autora manifestou-se desfavoravelmente. De outro vértice, a 

autarquia requerida foi intimada p= no entanto, deixou o prazo transcorrer 

sem manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a 

autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste 

razão à autarquia requerida quando da alegação da prescrição 

quinquenal, considerando que o benefício foi cessado em 05/10/2018. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar sua 

desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 

24004843, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Outrossim, verifica-se que a requerente pleiteia o 

restabelecimento de auxílio-doença, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, tangente à demonstração da existência de doença incapacitante, 

o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, 

tanto temporária, quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia 

que aflige à autora pode ser controlada através de tratamento pelo uso de 

medicamentos. Desse modo, constata-se que a pretensão do requerente 

em perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez 

que não preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício 

de atividades que lhe garantam o sustento. Por fim, no que tange ao 

pedido de danos morais, a parte autora alega que o indeferimento 

administrativo do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe prejuízos de 

ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser cabível a 

condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a título de 

danos morais, visto que o simples indeferimento de benefício, de acordo 

com os dispositivos legais de regência, não gera direito à indenização, por 

se tratar de ato oriundo do seu poder discricionário. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO 

POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. No caso presente o autor sustenta o seu direito ao recebimento de 

indenização por danos morais em razão da demora no cumprimento da 

obrigação de fazer por parte do INSS. 2. Nos termos da jurisprudência 

desta e. Corte "Não há falar em indenização por danos morais quando o 

INSS indefere, suspende ou demora na concessão de benefício 

previdenciário, tendo em vista que a Administração tem o poder-dever de 

decidir os assuntos de sua competência e de rever seus atos, pautada 

sempre nos princípios que regem a atividade administrativa, sem que a 

demora não prolongada no exame do pedido, a sua negativa ou a adoção 

de entendimento diverso do interessado, com razoável fundamentação, 

importe em dano moral ao administrado, de que possam decorrer dor, 

humilhação ou sofrimento, suficientes a justificar a indenização 

pretendida." AC 0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo 

suspensa sua exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da 

gratuidade. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e 

datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001823-49.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Jose Luiz Alves dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito da concessão do auxilio doença 

e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu 

ser segurado da Previdência Social na qualidade de empregado, contudo, 

teria sido acometido por patologias que o teriam incapacitado para 

exercício de suas atividades laborais. Asseverou ter formulado 

administrativo, entretanto, a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a 

justificativa de que não foi constatada a incapacidade laborativa. Diante de 

tais asserções, a autora pugnou pela concessão de aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela. 

Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a 

prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo 

pericial juntado no id n.º 24765240. Realizado o ato e instadas a se 

manifestarem, a parte autora manifestou concordância com o laudo 

pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

24765240, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 
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verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido, vislumbra-se que 

razão não lhe assiste, uma vez que o benefício de aposentadoria rural da 

requerente foi cessado em 18/10/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

27/11/2018, ou seja, não há falar em prescrição quinquenal. Verifica-se 

que a requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e a 

possível conversão em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do que a autora era segurada da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2011, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

24765240), sem previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000852-64.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): DULCINEIA CARVALHO SAMPAIO REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Dulcineia Carvalho 

Sampaio em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se 

busca o reconhecimento judicial do direito à conversão do benefício de 

auxílio doença em aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu ser 

filiada ao Regime Geral da Previdência Social, contudo, teria sido 

acometida por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas 

atividades laborais. Asseverou ter formulado o pedido do benefício de 

auxílio doença ao INSS, sendo que a autarquia teria deferido o pedido. 

Diante de tais asserções, a autora pugnou pela conversão do auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré apresentou defesa e quesitos à perícia 

médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito 

quanto à prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial acostado no id n.º 22771873. Devidamente intimada, 

a parte autora manifestou desfavorável ao laudo pericial. De outro turno, o 

requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO 

Preliminarmente, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 22771873, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os 

autos verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido 

vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que a 

requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão do 

benefício de auxílio-doença em 11/08/2015 e o ajuizamento da ação se 

deu em 04/07/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Verifica-se que a requerente pleiteia a conversão do auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 
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exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 22771873). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, 

ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto 

que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual 

recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000372-52.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARCILENE CAMILO DE VASCONCELOS REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Marcilene 

Camilo de Vasconcelos em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao benefício 

de auxílio doença e/ou conversão de aposentadoria por invalidez. A 

requerente aduziu ser filiado ao Regime Geral da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometida por Neuromiopatia e neuropatia 

paraneopláticas (CID 10 G13.0), calculose do rim (CID 10 N20.0), cólica 

nefrética não especificada (CID 10 N23), cistite aguda (CID 10 N30.0), 

enxaqueca sem especificação (CID 10 G43.9), labirintite (CID 10 H83.0), 

que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. 

Asseverou ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a 

autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de 

tais asserções, a autora pugnou pela concessão de auxílio doença e/ou a 

conversão em aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo 

indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo pericial acostado no id 

n.º 24300859. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se 

desfavorável quanto ao laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação. Vieram os autos conclusos. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, 

em sede de contestação, arguiu o requerido a prejudicial de mérito quanto 

à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

do benefício de auxílio-doença em 21/06/2018 e o ajuizamento da ação se 

deu em 07/03/2019, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Por conseguinte, analisando os autos verifico que a 

insurgência da parte demandada em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no id n.º 24300859, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o 

devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se que a requerente 

pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, mostra-se configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 24300859). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 
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laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 

reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas 

desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, 

ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto 

que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual 

recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1001846-58.2019.8.11.0011 Autor (a): LUIZ CARLOS LOPES Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Luiz Carlos Lopes em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. O 

requerente afirmou ter atingido 62 (sessenta e dois) anos de idade, 

aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Citado, o requerido 

apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes autos, 

apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Impugnada a 

contestação, oportunidade em que o autor rechaçou as teses. Saneado o 

feito, designou-se audiência de instrução e julgamento. Por conseguinte, 

foram inquiridas 02 (duas) testemunhas. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. A 

previsão da aposentadoria por idade para os segurados especiais A 

aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à atividade rural 

está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: 

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII do 

artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o requerente acostou 

ao feito cópia da certidão de casamento, onde consta qualificado como 

tratorista em ID n.20811394 e ficha de matrícula dos filhos atestando a 

comunidade rural em que vivem. Em audiência de instrução e julgamento, 

as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o autor há 

mais 40 (quarenta) anos muitos anos, tendo ele sempre desenvolvido 

atividades campestres. Disseram que toda a atividade exercida é para 

manutenção da própria subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do 

alcance que a prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar Considerando a prova documental, 

corroborada por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício 

da atividade rural pelo período de carência exigido, vez que o autor exerce 

labor rural desde tenra idade. Assim sendo, o regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar, 

sendo o caso do autor, uma vez que exercia labor para sustento próprio e 

de sua esposa. A carência Considerando que ficou demonstrado que o 

autor manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer ao requerente a condição 

de segurado especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 
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critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que o autor permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A inscrição na 

Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no caso de 

segurando especial, para se fazer jus ao benefício de aposentadoria rural. 

Essa condição, por si só, também não autoriza o afastamento do direito ao 

benefício. Isso porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de 

atividade rural como segurada especial, em regime de economia familiar, 

não pode ser responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por 

eventuais contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: 

“1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do 

indeferimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no 

qual a autarquia sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se 

incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, 

com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há 

como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das 

contribuições. 3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o 

reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural 

registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista 

que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 

legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de 

assistência e previdência rural (FUNRURAL). 4. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, Primeira Seção, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 05/12/2013, RIOBTP vol. 297 

p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, por 

documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova testemunhal, 

colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em que a autora 

permaneceu trabalhando no campo, como trabalhador rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá 

ser executado após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos 

na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento 

da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001131-16.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO ALVES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Antônio Alves da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito do restabelecimento do benefício auxílio 

doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. O requerente 

aduziu ser segurado da Previdência Social, contudo, teria sido acometido 

por patologias que a teriam incapacitado para exercício de suas atividades 

laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de 

auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse 

sido curada. Diante de tais asserções, o autor requer o reestabelecimento 

do auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela, 

designou perícia médica e determinou a citação do demandado. 

Devidamente citado, a autarquia ré deixou o prazo transcorrer sem 

manifestação, conforme certidão de id n.º 21249092. Laudo pericial 

juntado no id n.º 26002629. Devidamente intimada, a parte autora 

manifestou discordância ao laudo pericial, solicitando a realização de nova 

perícia médica com médico especializado na área de ortopedia. De outro 

turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO 

ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte requerente em relação ao laudo 

funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões delineadas 

pelo expert, já que este foi conclusivo. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido no id n.º 26002629, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o 

devido pagamento dos honorários periciais. Verifica-se que o requerente 

pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantida 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que à época 

percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

26002629). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 
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comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das parcelas 

em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício devido 

desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as prestações 

atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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Código n. 1003244-40.2019.8.11.0011 Autor (a): ODILA APARECIDA DE 

MOURA DOS SANTOS Réus: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

SENTENÇA RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Odila Aparecida 

de Moura dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito à 

aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. A requerente teria 

pleiteado administrativamente o benefício previdenciário, entretanto, teria 

tido seu pleito indeferido pela autarquia ré, sob o fundamento de que não 

teria comprovado o efetivo exercício de atividade rural. Disse ainda que 

realizou atividades rurícolas desde tenra idade, pois auxiliava seus pais 

em regime de economia familiar, posteriormente, se casou, permanecendo 

com tais atividades Para corroborar com suas alegações, a requerente 

amealhou aos autos diversos documentos. Citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação nada dizendo com relação a estes autos, apenas 

reunindo comentários à legislação previdenciária. Em audiência de 

instrução e julgamento, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela 

requerente. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A previsão da aposentadoria por idade para os segurados 

especiais. A aposentadoria por idade para aqueles que se dedicaram à 

atividade rural está prevista no artigo 48, caput e §1º da Lei 8.213/1991, 

que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1° Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11”. Assim, a lei autoriza o benefício previdenciário 

de aposentadoria por idade ao segurando especial previsto no incido VII 

do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova relativa à parte autora Para 

demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a requerente acostou 

aos autos certidão de casamento no ano de 1980, onde consta seu 

esposo qualificado como lavrador (ID n. 22682726), declaração do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cujo teor atesta a residência 

na comunidade rural (ID n. 22682730), recibos de entrega da declaração 

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ID n. 22682732) e notas 

fiscais de aquisição de produtos rurícolas. Na audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que conhecem 

a autora há mais de 30 (trinta) anos, relatando as atividades campestres 

por ela desenvolvida. Disseram ainda que não há funcionários para o 

auxílio, muito menos maquinários agrícolas, vez que toda a produção gira 

em torno da manutenção da própria subsistência familiar. Complementaram 

que a autora, junto ao seu esposo Sr. Valdemar, permanece laborando na 

comunidade rural em que residem, embora em condições escarças. Sobre 

a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode ter em processos 

dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, 

inclusive com exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de 

controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento 

do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 

543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento 

de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova 

material, sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do 

período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016). O 

regime de economia familiar O regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência dependência em que todos os membros da família 

trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a 

jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as 

provas em relação à condição de segurando especial de um membro, 

salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais membros 

do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais 

julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o 

exercício de atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo 

que urbana, não descaracteriza a condição de segurado especial dos 

demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de 

segurado especial somente o membro do grupo familiar que possui outra 

fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em que for 

enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 
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descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012). A carência 

Considerando que ficou demonstrado que a autora manteve durante um 

longo tempo o trabalho no campo, o período de carência é suficiente para 

que se possa reconhecer à requerente a condição de segurada especial, 

nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como já analisado acima, há 

prova testemunhal idônea e robusta, corroborada por contemporâneo 

início de prova documental, no sentido de que a parte autora laborou por 

tempo suficiente, atingindo o período de carência mínimo exigido pela lei. 

Ademais, não haveria necessidade que o segurado especial esteja em 

atividade laboral rural imediatamente ao requerimento administrativo, se ele 

já implementou todos os requisitos para a concessão da aposentadoria 

por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de 

representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001934-33.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação 

proposta por Antônio Marcelino da Silva Junior em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito do benefício de auxilio doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologia que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais. Asseverou 

ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a autarquia ré teria 

indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi constatada a 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de tais 

asserções, o autor requer a concessão do benefício de auxílio doença 

com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Diante de tais 

asserções, o autor pugnou pela concessão de aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, este Juízo designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, o autor apresentou réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 

23976742. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se quanto ao 

laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À 

DECISÃO Preliminarmente, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

23976742, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Ademais, analisando detidamente os autos 

verifica-se que o requerido arguiu prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão do benefício de 

auxílio-doença em 14/08/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

11/12/2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Verifica-se que a requerente pleiteia o restabelecimento do auxílio-doença 

e aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 
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vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e TEMPORÁRIA 2 ANOS 

(id n.º 23976742). Nesta senda, como já salientado, o segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez 

se comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da autora, 

impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício 

devidos desde o DIA SEGUINTE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros. Tangente 

ao lapso de duração do auxílio-doença anoto que o benefício deverá ser 

pago pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da sentença, sendo que após 

o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se a autora 

requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, 

§8º, da Lei 8.213/91. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. 

Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, 

incidido desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal 

do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000197-58.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDA DE CARVALHO GONCALVES REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação 

proposta por Aparecida de Carvalho Gonçalves em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento 

judicial do direito do restabelecimento do auxilio doença e a sua conversão 

em aposentadoria por invalidez, bem como a indenização por dano moral. 

A requerente aduziu ser segurada da Previdência Social, contudo, teria 

sido acometida por patologias que a teriam incapacitado para exercício de 

suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo da autarquia ré o 

benefício de auxílio doença, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, a autora requer o 

restabelecimento do auxílio doença com a posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Recebida a inicial, o Juízo indeferiu o pedido 

de antecipação de tutela, designou perícia médica e determinou a citação 

do demandado. Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à perícia 

médica, bem como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito 

quanto à prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou 

réplica. Laudo pericial juntado no id n.º 24456739. Devidamente intimada, a 

parte autora manifestou concordância com o laudo pericial. De outro turno, 

o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, HOMOLOGO 

o laudo pericial contido no id n.º 24456739, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. No mais, 

analisando detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma 

vez que o benefício de auxílio-doença da requerente foi cessado 

administrativamente em 01/11/2018 e o ajuizamento da ação se deu em 

08/02/2019, ou seja, não há o que falar em prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Verifica-se que a requerente pleiteia o restabelecimento do 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser 

portadora de problemas de saúde que a impedem de exercer atividades 

profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante 

consignar que é garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, 

desde que considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 

(quinze) dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De 

outro viés, a aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado 

for avaliado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a 

carência exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que a autora era segurada da Previdência Social 

quando do advento da moléstia incapacitante, sobretudo pelo fato de que 

à época percebia benefício de auxílio doença, de modo que sua filiação ao 

RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De 

outro vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, 

conclui-se que a incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e 

PERMANENTE (id n.º 24456739). Nesta senda, como já salientado, o 

segurado da Previdência Social tem direito ao benefício de aposentadoria 

por invalidez se comprovada por perícia médica sua incapacidade 

laborativa para sua atividade habitual, bem como do período de carência 

(art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) 

contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A 

propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a impossibilidade de 
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reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência do pleito inicial. Por 

conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, 

anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, 

caso este tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, 

sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para 

fixação do marco inicial na ausência de requerimento formalizado junto à 

autarquia ré. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma 

vez que a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua 

concessão. No que tange ao pedido de danos morais, a parte autora alega 

que a cessação administrativa do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe 

prejuízos de ordem material e psicológica. Contudo, entendo não ser 

cabível a condenação da autarquia requerida ao pagamento de valores, a 

título de danos morais, visto que o simples indeferimento/cessação de 

benefício, de acordo com os dispositivos legais de regência, não gera 

direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do seu poder 

discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO 

BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, 

ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde a CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros, ressalvadas as 

prestações atingidas pela prescrição quinquenal. Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, nos termos do art.47 da Lei n.º 8.213/91. 

Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido 

desde o vencimento de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000773-51.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): GILMAR BRITO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem ação proposta por Gilmar Brito dos Santos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em que se busca o 

reconhecimento judicial do direito da concessão do auxilio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser 

segurado da Previdência Social na qualidade de empregado, contudo, teria 

sido acometido por patologias que o teriam incapacitado para exercício de 

suas atividades laborais. Asseverou ter formulado administrativo, 

entretanto, a autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de 

que não foi constatada a incapacidade laborativa. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pela concessão de aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, foi deferido o pedido de antecipação de tutela. 

Citado, o requerido apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem 

como arguiu a preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a 

prescrição quinquenal. Na sequência, a autora apresentou réplica. Laudo 

pericial juntado no id n.º 24761444. Realizado o ato e instadas a se 

manifestarem, a parte autora manifestou parcialmente desfavorável. De 

outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Inicialmente, 

analisando detidamente os autos verifica-se que o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido, vislumbra-se que razão não lhe assiste, uma 

vez o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

do benefício de auxílio doença em 06/02/2019 e o ajuizamento da ação se 

deu em 11/04/2019, ou seja, não há o que falar em prescrição quinquenal. 

Por conseguinte, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

requerente em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 

24761444, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado imediatamente o necessário para o devido pagamento dos 

honorários periciais. Verifica-se que a requerente pleiteia o 

restabelecimento de auxílio-doença e a possível conversão em 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portadora de problemas 

de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 
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incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada 

da requerente do pedido, depreende-se do que a autora era segurada da 

Previdência Social quando do advento da moléstia incapacitante, cujo 

início, segundo documentação idônea acostada ao feito e laudo pericial, 

deu-se no ano de 2011, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do 

artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em 

análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a 

incapacidade laborativa da autora é PARCIAL e PERMANENTE (id n.º 

24761444), sem previsibilidade ao retorno das atividades laborais. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação da autora, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

INICIAL, para reconhecer o direito do autor ao benefício de aposentadoria 

por invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a 

renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, relativas ao benefício devidas desde o 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros. Anoto que o alusivo benefício 

deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação da 

capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91. Determino à parte 

ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se 

que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser 

executadas após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, 

nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir 

da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

é aplicada em observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento 

de cada parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)
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Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Código n. 

1003442-77.2019.8.11.0011 Autor (a): CASIMIRO DA SILVA Réus: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por Casimiro da Silva em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do 

direito à aposentadoria por idade decorrente de trabalho rural. O 

requerente afirmou ter atingido 63 (sessenta e três) anos de idade, 

aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Citado, o requerido 

apresentou contestação, nada dizendo com relação a estes autos, 

apenas reunindo comentários à legislação previdenciária. Impugnada a 

contestação, oportunidade em que o autor rechaçou as teses. Após, foi 

realizada audiência de instrução e julgamento, sendo inquiridas 02 (duas) 

testemunhas. Em seguida, os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. A previsão da aposentadoria 

por idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, o requerente acostou ao feito cópia da certidão de casamento, 

onde consta qualificado como lavrador em ID n.24019862; carteira do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde indica a filiação desde a data 

11/10/1989; cópia da carteira de trabalho em ID n. 24019864, onde consta 

qualificado no cargo de trabalhador rural braçal durante os anos de 2001 

a 2004; cópia da ficha de matrícula escolar dos filhos atestando a 

qualificação paterna como lavrador em ID n. 24019865; cópia do contrato 

de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola em favor 

do autor em ID n. 24019871 e cópia das notas fiscais de aquisição de 

produtos rurícolas em ID n. 24019874. Em audiência de instrução e 

julgamento, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que conhecem o 

autor há mais 20 (vinte) anos, tendo ele sempre desenvolvido atividades 

campestres, não utiliza de maquinários, tampouco possui empregados. 

Disseram ainda que toda a atividade exercida é para manutenção da 

própria subsistência e de sua família. Sobre a amplitude do alcance que a 

prova testemunhal pode ter em processos dessa natureza, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, inclusive com 

exemplos julgados em sede de recurso repetitivo de controvérsias. 

Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no julgamento do REsp n. 

1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao rito do artigo 543-C do 

CPC/1973, o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo 

de serviço rural mediante a apresentação de um início de prova material, 

sem delimitar o documento mais antigo como termo inicial do período a ser 

computado, contanto que corroborado por prova testemunhal idônea 

capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, os documentos 

trazidos aos autos pelo autor como início de prova material foram 

corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar Considerando a prova documental, 

corroborada por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício 

da atividade rural pelo período de carência exigido, vez que o autor exerce 

labor rural desde tenra idade. Assim sendo, o regime de economia familiar, 

para efeitos de reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema 

de trabalho de mútua assistência e mútua dependência em que todos os 

membros da família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar, 
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sendo o caso do autor, uma vez que exercia labor para sustento próprio e 

de sua esposa. A carência Considerando que ficou demonstrado que o 

autor manteve, durante um longo tempo, o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para se possa reconhecer ao requerente a condição 

de segurado especial, nos termos do artigo 142 da Lei 8.213/1991. Como 

já analisado acima, há prova testemunhal idônea e robusta, corroborada 

por contemporâneo início de prova documental, no sentido de que a parte 

autora laborou por tempo suficiente, atingindo o período de carência 

mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria necessidade que o segurado 

especial esteja em atividade laboral rural imediatamente ao requerimento 

administrativo, se ele já implementou todos os requisitos para a concessão 

da aposentadoria por idade. Nesse sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em 

sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º 

combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o 

segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a 

idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá 

requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, 

§ 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 

rural, sem ter atendido a regra transitória da carência, não fará jus à 

aposentadoria por idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos 

critérios legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a 

hipótese do direito adquirido em que o segurado especial preencheu 

ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o 

benefício. 2. Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se 

o ônus da sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de 

Processo Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, 

DJe 10/02/2016, RT vol. 967 p. 585) Sendo assim, tendo o autor 

demonstrado, por documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que o autor permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhador rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. A inscrição na Previdência Social A inscrição na 

Previdência Social não pode ser requisito indispensável, no caso de 

segurando especial, para se fazer jus ao benefício de aposentadoria rural. 

Essa condição, por si só, também não autoriza o afastamento do direito ao 

benefício. Isso porque, tendo ficado demonstrado o efetivo exercício de 

atividade rural como segurado especial, em regime de economia familiar, 

não pode ser responsabilizada por filiação a Previdência Social e nem por 

eventuais contribuições sociais não recolhidas. Nesse sentido, veja-se: 

“1. Caso em que o segurado ajuizou a presente ação em face do 

indeferimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço, no 

qual a autarquia sustentou insuficiência de carência. 2. Mostra-se 

incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, 

com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há 

como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das 

contribuições. 3. Não ofende o § 2º do art. 55 da Lei 8.213/91 o 

reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural 

registrado em carteira profissional para efeito de carência, tendo em vista 

que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na 

legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de 

assistência e previdência rural (FUNRURAL). 4. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução 

STJ nº 8/2008.” (STJ, REsp 1352791 / SP, Primeira Seção, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 27/11/2013, DJe 05/12/2013, RIOBTP vol. 297 

p. 171, RSTJ vol. 233 p. 66) Sendo assim, tendo o autor demonstrado, por 

documentação legítima, laborar em meio rural e tendo a prova testemunhal, 

colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários anos em que o autor 

permaneceu trabalhando no campo, como trabalhador rural, somado ao 

fato de ter atingido a idade mínima, restou incontestável o seu direito ao 

reconhecimento jurídico quanto à aposentadoria por idade. DISPOSITIVO 

Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde o requerimento administrativo, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário. Determino à 

parte ré que promova a implantação do benefício previdenciário no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação desta sentença, 

observando-se que o pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderá 

ser executado após o trânsito em julgado. Em relação aos juros 

moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, são eles 

devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor 

da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta 

de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices previstos 

na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento 

da ação, aplicando-se o índice IPCA-15. ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o 

réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em 

liquidação, observando-se os termos da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno 

a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a despesas que 

tenha antecipado e que venham a ser devidamente comprovadas e 

submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do 

“duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no § 3º, 

inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, 

não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. PUBLIQUE-SE, ficando 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT 

e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. (datado e assinado 

digitalmente) MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001908-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1001908-98.2019.811.0011 Autor: MARCIA ALVES SANTANA Réu: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO Aqui 

se tem ação proposta por MARCIA ALVES SANTANA Freire em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se buscou o 

reconhecimento judicial do direito a salário maternidade. A requerente 

afirmou que sempre residiu na zona rural desde que nasceu e após o seu 

casamento continuou a residir na zona rural. Aduziu ser genitora de 

Rodrigo Santana Moia, nascido em 24/11/2017 e, em virtude do nascimento 

do infante, requereu administrativamente a concessão de salário 

maternidade na qualidade de segurada especial, contudo, seu pleito teria 

sido inferido pela autarquia ré. Citado, o demandado apresentou 

contestação, nada dizendo sobre estes autos, apenas reunindo 

comentários à legislação previdenciária. Na sequência, a autora 

apresentou impugnação à contestação. Realizada solenidade, foram 

inquiridas duas testemunhas. Os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Verifica-se que a questão a 

ser dirimida nestes autos diz respeito saber se a autora ostenta ou 

ostentou a qualidade de segurada especial, na modalidade de trabalhadora 

rural. Em síntese, a legislação de regência estabelece que é devido o 

salário maternidade à segurada especial, no valor de um salário mínimo 

mensal, desde que comprove a carência, mesmo que de forma 

descontínua, por um período de 10 meses. Registre-se também que à 

carência, quanto ao segurado especial, trabalhador rural, é demonstrada, 

simplesmente, pelo tempo de exercício da atividade, desde que haja 

razoável início de prova material. Nestes termos, a autora apresentou, 

como prova documental de sua inserção na atividade rural, cópia de sua 

certidão de casamento, lavrada e celebrado em 02/05/2008. Apresentou 

também o número do protocolo do INCRA, onde consta o nome de seu pai. 

Juntou ainda declaração de comprovação de residência rural em nome de 

seu pai, onde consta que eles residem juntos. Além disso, juntou contrato 

de concessão de uso das terras em que vivem. A autora apresentou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 658 de 995



outros documentos, como notas de compras e cadastros, a demonstrar 

que, em diversas épocas, estava inserida no meio de atividade rural. Na 

audiência de instrução e julgamento, as duas testemunhas foram 

uníssonas ao afirmarem que conhecem a requerente há muitos anos e que 

ela reside com seus pais, filhos e esposo. Não obstante, sempre viveu e 

permanece desempenhando atividades campestres para a subsistência 

da família, não há maquinários, tampouco empregados. Nesta toada, guisa 

esclarecer que o regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) Nestes 

termos, a qualidade de segurada da autora restou robustamente 

demonstrada, ficando também, inequivocamente, evidenciado período 

suficiente da carência exigida para o benefício de salário maternidade. 

Ademais, a autora apresentou a certidão de nascimento de Rodrigo 

Santana Moia, nascido em 24/11/2017. Sendo assim, a autora demonstrou 

outro requisito para fazer jus ao salário maternidade, que é o nascimento 

de filho, no período em que mantém a qualidade de segurada. Nesta 

senda, o pagamento do benefício de salário maternidade é medida que se 

impõe. Isso porque a autora demonstrou todos os requisitos para a 

exigi-lo, conforme já foi explanado nesta sentença: condição de segurada, 

carência necessária, nascimento de filho e negativa ao prévio 

requerimento administrativo. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para: a) 

reconhecer o direito da autora ao salário maternidade EM RELAÇÃO AO 

Rodrigo Santana Moia, nascido em 24/11/2017; b) condenar o réu ao 

pagamento de todas as parcelas relativas ao benefício salário 

maternidade, corrigidas monetariamente a partir da apresentação do 

requerimento administrativo. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado da autora honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000259-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n. 1000259-98.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ELISANGELA SOARES DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

ao restabelecimento de auxílio-doença com pedido alternativo de 

aposentadoria por invalidez, bem como pedido de indenização por dano 

moral. A requerente aduziu na exordial ser filiada ao Regime Geral da 

Previdência Social e afirmou que está acometida por moléstias que a 

incapacitam para o exercício de suas atividades laborais, de modo que 

vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio doença, contudo, 

teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pelo restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, bem como a concessão de aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação de tutela requerida, 

bem como, determinou a realização de perícia médica e citação da 

requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Em seguida foi apresentado réplica. 

Laudo pericial encartado no id n.º 25485698. Apresentado o laudo pericial, 

a parte autora manifestou-se desfavoravelmente. De outro vértice, a 

autarquia requerida se manifestou favoravelmente. Vieram os autos 

conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, verifica-se que a autarquia arguiu em sede de 

contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. A 

prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo único do 

artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data 

em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o benefício foi cessado em 23/11/2018. Por conseguinte, analisando 

os autos verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao 

laudo pericial funda-se tão somente em sua discordância com as 

conclusões delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração. 

Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 25485698, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado 

imediatamente o necessário para o devido pagamento dos honorários 

periciais. Outrossim, verifica-se que a requerente pleiteia o 

restabelecimento de auxílio-doença, sob arguição de ser portadora de 

problemas de saúde que a impedem de exercer atividades profissionais. 

Acerca do benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é 

garantido ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que 

considerado impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) 

dias consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social quando 

do advento da moléstia incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, 

nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, tangente à demonstração da existência de doença incapacitante, 
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o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, 

tanto temporária, quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia 

que aflige à autora pode ser controlada através de tratamento específico. 

Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. Por fim, no que tange ao pedido 

de danos morais, a parte autora alega que o indeferimento administrativo 

do benefício, ora pleiteado, acarretou-lhe prejuízos de ordem material e 

psicológica. Contudo, entendo não ser cabível a condenação da autarquia 

requerida ao pagamento de valores, a título de danos morais, visto que o 

simples indeferimento de benefício, de acordo com os dispositivos legais 

de regência, não gera direito à indenização, por se tratar de ato oriundo do 

seu poder discricionário. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO 

DO BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 

SUPOSTA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

DEMORA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso presente o autor 

sustenta o seu direito ao recebimento de indenização por danos morais em 

razão da demora no cumprimento da obrigação de fazer por parte do 

INSS. 2. Nos termos da jurisprudência desta e. Corte "Não há falar em 

indenização por danos morais quando o INSS indefere, suspende ou 

demora na concessão de benefício previdenciário, tendo em vista que a 

Administração tem o poder-dever de decidir os assuntos de sua 

competência e de rever seus atos, pautada sempre nos princípios que 

regem a atividade administrativa, sem que a demora não prolongada no 

exame do pedido, a sua negativa ou a adoção de entendimento diverso do 

interessado, com razoável fundamentação, importe em dano moral ao 

administrado, de que possam decorrer dor, humilhação ou sofrimento, 

suf ic ientes a just i f icar a indenização pretendida."  AC 

0044175-74.2014.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/03/2017 3. No caso dos autos a sentença que julgou procedente o 

pedido e antecipou os efeitos da tutela foi prolatada em 13/05/2011, 

cumprida em 25/08/2011. Verifica-se dos autos que a decisão judicial 

concedeu ao réu o prazo de 30 dias para cumprimento da antecipação de 

tutela, não existindo nos autos comprovação da data da intimação da 

autarquia previdenciária. 4. Inexiste, nos autos comprovação da efetiva 

demora ou recalcitrância da administração em implantar o benefício ou 

prova do eventual dano moral sofrido pelo autor. 5. Apelação da parte 

autora desprovida.A Turma, por unanimidade, negou provimento à 

apelação.(AC 0037218-51.2011.4.01.3900, DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/11/2018 PAG.) Dessa forma, afastada resta indenização postulada a 

título de danos morais. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo 

suspensa sua exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da 

gratuidade. Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos 

autos, observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000563-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Autos n. 1000563-97.2019.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ELIANA DE OLIVEIRA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de auxílio-doença. A requerente aduziu na 

exordial ser filiada ao Regime Geral da Previdência Social na qualidade de 

empregada, e afirmou que está acometida por moléstia que a incapacita 

para o exercício de suas atividades laborais, quais sejam: "F-31.5 - 

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL DEPRESSIVO 

GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS; F-41.1 - ANSIEDADE 

GENERALIZADA; F-41.2 - TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO; 

F-32.0 - EPISÓDIO DEPRESSIVO LEVE; F-32.1 - EPISÓDIO DEPRESSIVO 

MODERADO” (sic). Em razão disso, salienta que pleiteou a concessão do 

benefício de auxílio-doença administrativamente, tendo sido negado sob o 

fundamento de “não constatação de incapacidade laborativa”. Assim, em 

que pese a negativa da parte ré, a autora sustenta que se encontra 

incapaz. Diante de tais asserções, a autora pugnou pela concessão do 

benefício de auxílio-doença e via de consequência, a aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela 

requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e citação 

da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado em ID n. 24762524. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida nada disse. 

Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a autarquia 

arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo 

único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar 

da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o requerimento administrativo foi realizado em 05/04/2018 e a 

demanda ajuizada em 28/03/2019. Por conseguinte, analisando os autos 

verifico que a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

pericial funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura 

fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração. Assim, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 24762524, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, 

a requerente pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que 

a impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. Desse modo, 

impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado da Previdência 

Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a impossibilidade para 

o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à 

qualidade de segurada da requerente do pedido, depreende-se do extrato 

CNIS que a autora era segurada da Previdência Social quando do advento 

da moléstia incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea 

acostada ao feito e laudo pericial, deu-se no ano de 2010, sobretudo pelo 

fato de que à época contribuía com a Previdência na qualidade de 

“empregada”, de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, tangente à 

demonstração da existência de doença incapacitante, o laudo produzido 

pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, 

quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora 

pode ser controlada através de tratamento com profissionais da saúde 

mental. Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em 

perceber mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que 

não preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 
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consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n. 1000803-86.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

ADMILSON DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito a aposentadoria 

por invalidez c/c auxílio doença. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, quais 

sejam: "M-25.5 - DOR ARTICULAR; E-79.0 - HIPERURICEMIA SEM SINAIS 

DE ARTRITE INFLAMATÓRIA E DE DOENÇA COM TOFOS; I-10 - 

HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA); M-10.0 - GOTA IDIOPÁTICA" (sic). 

Asseverou ter formulado requerimento administrativo, entretanto, a 

autarquia ré teria indeferido o pedido, sob a justificativa de que não foi 

constatada a incapacidade para o trabalho ou atividade habitual. Diante de 

tais asserções, o autor requer o reconhecimento judicial do direito à 

aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença. Recebida a inicial, foi 

indeferida a antecipação de tutela, bem como determinada a realização de 

perícia médica e a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia 

ré apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto à prescrição quinquenal. 

Na sequência, o autor apresentou réplica. Laudo pericial juntado em ID n. 

24761463. Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavorável, requerendo seja afastada a conclusão do laudo ou a 

realização de uma nova avaliação médica. De outro vértice, a autarquia 

requerida nada manifestou. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O 

BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se 

que a autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito 

quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que o requerente entrou administrativamente com o pedido de concessão 

do benefício de auxílio-doença em 15/01/2019 e o ajuizamento da ação se 

deu em 12/04/2019, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Por conseguinte, a insurgência da parte autora em relação ao 

laudo pericial funda-se tão somente em sua discordância com as 

conclusões delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração, ou 

ainda a realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial 

contido nas fls. 71/73, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, o requerente pleiteia o 

reconhecimento judicial do direito a aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença, sob arguição de ser portador de problemas de saúde que 

o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do benefício 

pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido ao 

segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça contestatória que o autor era segurado da Previdência Social, de 

modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, 

se mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, os documentos acostados ao feito, 

bem assim o laudo produzido pelo jurisperito, descrevem que não há 

incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, do autor, não havendo 

limitações relacionadas ao seu labor. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está em 

dissonância da lei, uma vez que não preenche o requisito de incapacidade 

permanente para exercício de atividades que lhe garantam o sustento. 

DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA 

EXORDIAL e, via de consequência, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito. Condeno à parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo suspendo sua 

exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. 

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. 

Mirassol D’Oeste/MT. (datado e assinado digitalmente) MARCOS ANDRÉ 

DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001530-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANEIDE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n. 1001530-79.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

MARIA VANEIDE SOARES em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento de auxílio-doença com pedido alternativo de 

aposentadoria por invalidez. A requerente aduziu na exordial ser filiada ao 

Regime Geral da Previdência Social e afirmou que está acometida por 

moléstias que a incapacitam para o exercício de suas atividades laborais, 

de modo que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio 

doença, contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido 

curada. Diante de tais asserções, a autora pugnou pelo restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença, bem como a concessão de aposentadoria 

por invalidez. Recebida a inicial, este Juízo deferiu a antecipação de tutela 

requerida, bem como, determinou a realização de perícia médica e citação 

da requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Em seguida foi apresentado réplica. 

Laudo pericial encartado no id n.º 21790839. Apresentado o laudo pericial, 

a parte autora manifestou-se desfavoravelmente. De outro vértice, a 

autarquia requerida nada disse. Atestado médico juntado pela autora em ID 

n. 28510432. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a 

autarquia arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto 

no parágrafo único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 
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incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste 

razão à autarquia requerida quando da alegação da prescrição 

quinquenal, considerando que o benefício foi cessado em 05/07/2018. Por 

conseguinte, a insurgência da parte demandada em relação ao laudo 

pericial funda-se tão somente em sua discordância com as conclusões 

delineadas pelo expert, já que este foi conclusivo, o que não configura 

fundamento suficiente para ensejar sua desconsideração. Assim, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no ID n. 21790839, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. Outrossim, 

verifica-se que a requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença, 

sob arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado à exordial que a autora era 

segurado da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, tangente à 

demonstração da existência de doença incapacitante, o laudo produzido 

pelo jurisperito, descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, 

quanto definitiva, para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora 

pode ser controlada através de tratamento médico específico. Desse 

modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003258-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA VIEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1003258-24.2019.811.0011 Autor: ANA CLAUDIA VIEIRA FERNANDES 

Réu: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA RELATÓRIO 

Aqui se tem ação proposta por ANA CLAUDIA VIEIRA FERNANDES em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se buscou o 

reconhecimento judicial do direito a salário maternidade. A requerente 

afirmou que sempre residiu na zona rural desde que nasceu e após o seu 

casamento continuou a residir na zona rural. Aduziu ser genitora de Jamile 

Vieira Seni, nascida em 19/12/2015 e, em virtude do nascimento da 

infante, requereu administrativamente a concessão de salário maternidade 

na qualidade de segurada especial, contudo, seu pleito teria sido inferido 

pela autarquia ré. Citado, o demandado apresentou contestação, nada 

dizendo sobre estes autos, apenas reunindo comentários à legislação 

previdenciária. Na sequência, a autora apresentou impugnação à 

contestação. Realizada solenidade, foram inquiridas duas testemunhas. 

Os autos vieram conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO Verifica-se que a questão a ser dirimida nestes 

autos diz respeito saber se a autora ostenta ou ostentou a qualidade de 

segurada especial, na modalidade de trabalhadora rural. Em síntese, a 

legislação de regência estabelece que é devido o salário maternidade à 

segurada especial, no valor de um salário mínimo mensal, desde que 

comprove a carência, mesmo que de forma descontínua, por um período 

de 10 meses. Registre-se também que a carência, quanto ao segurado 

especial, trabalhador rural, é demonstrada, simplesmente, pelo tempo de 

exercício da atividade, desde que haja razoável início de prova material. 

Nestes termos, a autora apresentou, como prova documental de sua 

inserção na atividade rural, cópia da declaração de trabalhadora rural 

expedido pelo INSS e certidão de nascimento da filha Jamile. Juntou ainda 

declaração de atividade rural confeccionada pela sua sogra Sra. Julima do 

Nascimento Teixeira, a qual atesta o labor rural desempenhado pela autor 

juntamente ao seu companheiro. A autora apresentou outros documentos, 

como notas de compras e cadastros, a demonstrar que, em diversas 

épocas, estava inserida no meio de atividade rural. Na audiência de 

instrução e julgamento, as duas testemunhas foram uníssonas ao 

afirmarem que conhecem a requerente há mais de 08 (oito) anos e que ela 

reside com a sua sogra, filha e companheiro. Não obstante, sempre viveu 

e permanece desempenhando atividades campestres para a subsistência 

da família, não há maquinários, tampouco empregados. Nesta toada, guisa 

esclarecer que o regime de economia familiar, para efeitos de 

reconhecimento da qualidade de segurado, é um sistema de trabalho de 

mútua assistência e mútua dependência em que todos os membros da 

família trabalham para a subsistência de todo o grupo familiar. Em razão 

disso, a jurisprudência dos tribunais brasileiros se firmou no sentido de 

que as provas em relação à condição de segurando especial de um 

membro, salvo raras exceções, comunicam-se e se estendem aos demais 

membros do grupo familiar. Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos 

os demais julgados existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça 

considera que o exercício de atividade remunerada por um dos membros 

da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a condição de 

segurado especial dos demais. O art. 9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui 

da condição de segurado especial somente o membro do grupo familiar 

que possui outra fonte de rendimento, a contar do primeiro dia do mês em 

que for enquadrado em qualquer outra categoria.”(STJ, AgRg no REsp 

1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 

28/02/2011) “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não 

descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados 

especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural 

para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias 

ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção à regra geral fixada no item 

anterior, a extensão de prova material em nome de um integrante do 

núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer 

trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.” 

(STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, Primeira Seção, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 19/12/2012) Nestes 

termos, a qualidade de segurada da autora restou robustamente 

demonstrada, ficando também, inequivocamente, evidenciado período 

suficiente da carência exigida para o benefício de salário maternidade. 

Ademais, a autora apresentou a certidão de nascimento de Jamile Vieira 

Seni, nascida em 19/12/2015. Sendo assim, a autora demonstrou outro 

requisito para fazer jus ao salário maternidade, que é o nascimento de 

filho, no período em que mantém a qualidade de segurada. Nesta senda, o 

pagamento do benefício de salário maternidade é medida que se impõe. 

Isso porque a autora demonstrou todos os requisitos para a exigi-lo, 

conforme já foi explanado nesta sentença: condição de segurada, 

carência necessária, nascimento de filho e negativa ao prévio 

requerimento administrativo. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para: a) 

reconhecer o direito da autora ao salário maternidade EM RELAÇÃO À 

Jamile Vieira Seni, nascida em 19/12/2015; b) condenar o réu ao 

pagamento de todas as parcelas relativas ao benefício salário 

maternidade, corrigidas monetariamente a partir da apresentação do 
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requerimento administrativo. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016) ISENTO a Autarquia Federal do pagamento 

das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao 

advogado da autora honorários advocatícios no montante equivalente a 

10% (dez por cento) da condenação, a ser apurada em liquidação, 

observando-se os termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 

Condeno a parte ré a pagar à parte autora o montante equivalente a 

despesas que tenha antecipado e que venham a ser devidamente 

comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001642-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA ROCHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Autos n. 1001642-48.2018.811.0011 Aqui se tem ação proposta por 

MARTA DA ROCHA SANTOS em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de auxílio-doença. A requerente aduziu na 

exordial ser filiada ao Regime Geral da Previdência Social na qualidade de 

contribuinte facultativo, e afirmou estar acometida por moléstia que a 

incapacita para o exercício de suas atividades laborais, quais sejam: 

"Transtornos Esquizofrênico (CID’s F20)” (sic). Em razão disso, salienta 

que pleiteou a concessão do benefício de auxílio-doença 

administrativamente, tendo sido negado sob o fundamento de “não 

constatação de incapacidade laborativa”. Assim, em que pese a negativa 

da parte ré, a autora sustenta que se encontra incapaz. Diante de tais 

asserções, a autora pugnou pela concessão do benefício de 

auxílio-doença e via de consequência, a aposentadoria por invalidez. 

Recebida a inicial, este Juízo indeferiu a antecipação de tutela requerida, 

bem como, determinou a realização de perícia médica e citação da 

requerida. Citada, a autarquia ré apresentou contestação, alegando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. No mérito, postulou pela improcedência 

dos pedidos vindicados na exordial. Na sequência, a autora apresentou 

impugnação à contestação. Laudo pericial juntado em ID n. 23870747. 

Apresentado o laudo pericial, a parte autora manifestou-se 

desfavoravelmente. De outro vértice, a autarquia requerida nada disse. 

Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, 

PASSA-SE À DECISÃO. Preliminarmente, verifica-se que a autarquia 

arguiu em sede de contestação a prejudicial de mérito quanto à prescrição 

das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da 

ação. A prescrição quinquenal, de acordo com o disposto no parágrafo 

único do artigo 103 da Lei 8.213/1991, prescreve em cinco anos, a contar 

da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil. Sendo assim, não assiste razão à autarquia 

requerida quando da alegação da prescrição quinquenal, considerando 

que o requerimento administrativo foi realizado em 16/10/2014 e a 

demanda ajuizada em 23/10/2018. Por conseguinte, verifico que a 

insurgência da parte demandada em relação ao laudo pericial funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

já que este foi conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para 

ensejar sua desconsideração. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido 

no ID n. 23870747, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Outrossim, a requerente pleiteia a 

concessão de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. Desse modo, impositiva se faz a comprovação da 

qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida 

e demonstrada a impossibilidade para o exercício de atividade laborativa 

que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurada da 

requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS que a autora era 

segurada da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante, cujo início, segundo documentação idônea acostada ao feito 

e laudo pericial, deu-se no ano de 2017, sobretudo pelo fato de que à 

época contribuía com a Previdência na qualidade de “facultativo”, de modo 

que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se 

mostra configurada. De outro vértice, tangente à demonstração da 

existência de doença incapacitante, o laudo produzido pelo jurisperito, 

descrevem que não há incapacidade, tanto temporária, quanto definitiva, 

para o trabalho, sendo que a moléstia que aflige à autora pode ser 

controlada através de tratamento com medicamentos fornecidos pelo SUS. 

Desse modo, constata-se que a pretensão da requerente em perceber 

mencionado benefício está em dissonância da lei, uma vez que não 

preenche o requisito de incapacidade permanente para exercício de 

atividades que lhe garantam o sustento. DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA EXORDIAL e, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito. 

Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade. Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste/MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002868-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DOS REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Ação Civil pelo Procedimento Comum Ordinário Autos n. 

1002868-54.2019.811.0011 Requerente: EDNA MARIA DOS REIS DA 

SILVA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se tem ação proposta por Edna Maria dos Reis da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em que se busca o 
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reconhecimento judicial do direito à aposentadoria por idade decorrente de 

trabalho rural. A requerente afirmou ter atingido 56 (cinquenta e seis) anos 

de idade, aduzindo trabalhar em meio rural desde tenra idade. Ressai da 

inicial que a requerente teria pleiteado administrativamente o benefício 

previdenciário, entrementes, teria tido seu pleito indeferido pela autarquia 

ré. Para corroborar com suas alegações, a requerente amealhou aos 

autos vários documentos. Citado, a parte ré nada disse sobre estes autos, 

apenas reuniu comentários à legislação previdenciária. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Por conseguinte, foi realizada 

audiência de instrução, ocasião em que foram inquiridas duas 

testemunhas arroladas pela requerente. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO A previsão da aposentadoria por 

idade para os segurados especiais A aposentadoria por idade para 

aqueles que se dedicaram à atividade rural está prevista no artigo 48, 

caput e §1º da Lei 8.213/1991, que estabelece: “Art. 48. A aposentadoria 

por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta 

Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no caput são reduzidos 

para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, 

respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na 

alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11” Assim, a lei autoriza o 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurando 

especial previsto no incido VII do artigo 11 da Lei 8.213/1991. A prova 

relativa à parte autora Para demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações, a requerente acostou nos autos cópia de sua certidão de 

casamento, por meio da qual extrai-se a qualidade de lavrador de seu 

cônjuge. O casamento realizou-se em 1987, tendo o documento sido 

lavrado no mesmo ano. A requerente acostou nota de crédito rural, notas 

fiscais de aquisição de produtos agrícolas, autorização confeccionada 

pelo seu esposo com a finalidade de conferir à autora o poder de realizar 

qualquer movimentação no INDEA e SEFAZ, crachá comprovando a 

participação no 17º e 18º encontro cultural da mulher rural. Foi juntado 

ainda pedido de dispensa de inscrição estadual, onde consta o esposo da 

autora com o ocupante da área rural, bem ainda declaração de 

faturamento de produtor rural. Na audiência de instrução e julgamento, as 

testemunhas inquiridas perante este Juízo, foram taxativas ao afirmar que 

conhece a requerente há mais de 10 (dez) anos, estando a autora, até os 

dias de hoje, desempenhado atividades que a qualificam como lavradora. 

Disseram ainda que a autora sempre foi lavradora, pois trabalhava para o 

sustento próprio e de sua família, não possuía maquinários, tampouco 

empregados. Sobre a amplitude do alcance que a prova testemunhal pode 

ter em processos dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça é firme, inclusive com exemplos julgados em sede de recurso 

repetitivo de controvérsias. Veja-se: “1. A Primeira Seção do STJ fixou,no 

julgamento do REsp n. 1.348.633/SP (DJe de 05/12/2014), submetido ao 

rito do artigo 543-C do CPC/1973, o entendimento de que é possível o 

reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um 

início de prova material, sem delimitar o documento mais antigo como termo 

inicial do período a ser computado, contanto que corroborado por prova 

testemunhal idônea capaz de ampliar sua eficácia. 2. No caso concreto, 

os documentos trazidos aos autos pelo autor como início de prova material 

foram corroborados por prova testemunhal firme e coesa e podem ser 

estendidos tanto para períodos anteriores como posteriores ao documento 

mais antigo apresentado.” (AgRg no REsp 1435797/PB, Primeira Turma, 

Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 25/10/2016, DJe 10/11/2016) O 

regime de economia familiar De proêmio, guisa frisar que, não obstante os 

vínculos celetistas constantes no extrato CNIS contido na contestação 

ofertada pelo demandado, considerando a prova documental, corroborada 

por prova testemunhal segura, ficou demonstrado o exercício da atividade 

rural pelo período de carência exigido, de forma que o exercício de 

atividade urbana intercalada com o labor rurícola, no presente caso, não 

possui o condão de infirmar a qualidade de segurado especial da autora, 

nos termos da Súmula nº46 da TNU[1]. De outro viés, o regime de 

economia familiar, para efeitos de reconhecimento da qualidade de 

segurado, é um sistema de trabalho de mútua assistência e mútua 

dependência em que todos os membros da família trabalham para a 

subsistência de todo o grupo familiar. Em razão disso, a jurisprudência dos 

tribunais brasileiros se firmou no sentido de que as provas em relação à 

condição de segurando especial de um membro, salvo raras exceções, 

comunicam-se e se estendem aos demais membros do grupo familiar. 

Nesse sentido, veja-se, citando-se por todos os demais julgados 

existentes: “Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de 

atividade remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, 

não descaracteriza a condição de segurado especial dos demais. O art. 

9º, § 8º, I do Decreto 3.048/99 exclui da condição de segurado especial 

somente o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, 

a contar do primeiro dia do mês em que for enquadrado em qualquer outra 

categoria.”(STJ, AgRg no REsp 1218286/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro 

GILSON DIPP, j. 15/02/2011, DJe 28/02/2011) “O trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, 

incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ). 4. Em exceção 

à regra geral fixada no item anterior, a extensão de prova material em 

nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando 

aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o 

de natureza urbana.” (STJ, Recurso Especial Repetitivo1304479/SP, 

Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 10/10/2012, DJe 

19/12/2012). A carência Considerando que ficou demonstrado que a 

autora manteve durante um longo tempo o trabalho no campo, o período de 

carência é suficiente para que se possa reconhecer à requerente a 

condição de segurada especial, nos termos do artigo 142 da Lei 

8.213/1991. Como já analisado acima, há prova testemunhal idônea e 

robusta, corroborada por contemporâneo início de prova documental, no 

sentido de que a parte autora laborou por tempo suficiente, atingindo o 

período de carência mínimo exigido pela lei. Ademais, não haveria 

necessidade que o segurado especial esteja em atividade laboral rural 

imediatamente ao requerimento administrativo, se ele já implementou todos 

os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. Nesse 

sentido, veja-se: “1.Tese delimitada em sede de representativo da 

controvérsia, sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 

143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que 

estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se 

aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu 

benefício. Se, ao alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 

8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter 

atendido a regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por 

idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios 

legalmente previstos para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do 

direito adquirido em que o segurado especial preencheu ambos os 

requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. 

Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da 

sucumbência. Observância do art. 543-C do Código de Processo 

Civil.”(STJ, Recurso Especial pelo rito repetitivo 1354908/SP, Primeira 

Seção, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 09/09/2015, DJe 

10/02/2016, RT vol. 967 p. 585). Sendo assim, tendo a autora 

demonstrado, por documentação legítima laborar em meio rural e tendo a 

prova testemunhal, colhida em Juízo, sido firme em corroborar os vários 

anos em que a autora permaneceu trabalhando no campo, como 

trabalhadora rural, somado ao fato de ter atingido a idade mínima, restou 

incontestável o seu direito ao reconhecimento jurídico quanto à 

aposentadoria por idade. DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta 

Sentença, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora à aposentadoria rural por idade e, em 

consequência, para condenar o réu ao pagamento do benefício no valor 

de 01 (um) salário mínimo mensal, mais 13 º salário e, ainda, das parcelas 

em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente à 

época), relativas ao benefício devidas desde o requerimento 

administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com 

juros, mais 13º salário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderá ser executado após o trânsito em julgado. Em 

relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao 

mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os 

juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, 

Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 

02/02/2016). Em se tratando de benefícios previdenciários concedidos em 

Juízo, a correção monetária deve incide desde o vencimento de cada 

parcela, segundo os índices previstos na Lei 6.899/81 e legislação 

posterior, ainda que anteriores ao ajuizamento da ação, observados o 

IPCA-E. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 
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processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente) [1] O exercício de atividade urbana intercalada não impede a 

concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que 

deve ser analisada no caso concreto.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-78.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000131-78.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

SEBASTIÃO MOURA DOS SANTOS em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS em que se busca o reconhecimento judicial do direito 

de restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em 

aposentadoria por invalidez. O requerente aduziu ser segurado da 

Previdência Social, contudo, teria sido acometido por patologias que o 

teriam incapacitado para exercício de suas atividades laborais, de modo 

que vinha recebendo da autarquia ré o benefício de auxílio-doença, 

contudo, teria sido cessado sem que a patologia tivesse sido curada. 

Diante de tais asserções, o autor requer o restabelecimento do benefício 

de auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez. Recebida a inicial, este Juízo designou perícia médica e 

determinou a citação do demandado. Devidamente citado, a autarquia ré 

apresentou defesa e quesitos à perícia médica, bem como arguiu a 

preliminar da questão prejudicial do mérito quanto a prescrição quinquenal. 

Na sequência, o autor apresentou impugnação à contestação. Laudo 

pericial juntado no id n.º 24482820. Devidamente intimado, a parte autora 

manifestou-se quanto ao laudo pericial, pugnando por uma nova avaliação 

médica com médico especialista na patologia matéria de discussão. De 

outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 

SENDO ESSE O BREVE RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO. 

Preliminarmente, analisando os autos verifico que a insurgência da parte 

demandada em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, já que este foi 

conclusivo, o que não configura fundamento suficiente para ensejar a 

realização de nova perícia. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial contido no 

id n.º 24482820, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Ademais, o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que o benefício de auxílio-doença foi cessado em 

13/09/2019 e o ajuizamento da ação se deu em 29/01/2019, ou seja, não 

há em que se falar em prescrição quinquenal. O requerente pleiteia o 

restabelecimento do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sob 

arguição de ser portadora de problemas de saúde que a impedem de 

exercer atividades profissionais. Acerca do benefício pretendido nestes 

autos, importante consignar que é garantido ao segurado a percepção de 

auxílio-doença, desde que considerado impedido para trabalhar por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos em decorrência de 

acidente ou doença. De outro viés, a aposentadoria por invalidez é 

estipulada quando o segurado for avaliado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Desse modo, impositiva se faz a comprovação da qualidade de segurado 

da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a 

impossibilidade – auxílio-doença – ou a incapacidade – aposentadoria por 

invalidez – para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o 

sustento. Tangente à qualidade de segurado do requerente do pedido, 

depreende-se do extrato CNIS aportado junto da peça inicial que o autor 

era segurado da Previdência Social quando do advento da moléstia 

incapacitante de modo que sua filiação ao RGPS, nos termos do artigo 11 

da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro vértice, em análise aos 

autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se que a incapacidade 

laborativa do autor é PARCIAL e TEMPORÁRIA – 02 anos (id n.º 

24482820). Nesta senda, como já salientado, o segurado da Previdência 

Social tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez se 

comprovada por perícia médica sua incapacidade laborativa para sua 

atividade habitual, bem como do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 

8.213/91), se for o caso, superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 

8.213/91: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Comprovada, portanto, a impossibilidade de reabilitação da parte autora, 

impositiva se faz a procedência parcial do pleito inicial. Por conseguinte, 

importante relembrar que quanto ao termo inicial do benefício, anoto que 

este deverá ser o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, e, caso este 

tenha sido negado, a data do requerimento administrativo, sendo certo que 

o laudo judicial apenas servirá como parâmetro para fixação do marco 

inicial na ausência de requerimento formalizado junto à autarquia ré. Desse 

modo, constata-se que a pretensão do requerente em perceber 

mencionado benefício está perfeitamente amparada pela lei, uma vez que 

a parte autora preenche todos os requisitos legais para sua concessão. 

DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para 

reconhecer o direito do autor ao benefício de auxílio doença e, ainda, das 

parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo mensal (vigente 

à época), relativas ao benefício devidas desde a CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros. Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o 

benefício deverá ser pago pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data 

do laudo pericial. Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a 

benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, à razão 

de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que 

incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 da 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 

1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001952-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO CIRILO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1001952-54.2018.8.11.0011 Aqui se tem ação proposta por 

EVERALDO CIRILO DE OLIVEIRA em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por 

invalidez. O requerente aduziu ser segurado da Previdência Social, 

contudo, teria sido acometido por patologias que o teriam incapacitado 

para exercício de suas atividades laborais, de modo que vinha recebendo 

da autarquia ré o benefício, contudo, teria sido cessado sem que a 

patologia tivesse sido curada. Diante de tais asserções, o autor requer o 

restabelecimento do auxílio-doença e a posterior conversão. Recebida a 

inicial, este Juízo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, designou 

perícia médica e determinou a citação do demandado. Devidamente citado, 

a autarquia ré apresentou contestação e quesitos, bem ainda arguiu 

preliminar de prescrição quinquenal. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Na sequência, laudo pericial acostado em ID n. 

24098087. Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se quanto ao 

laudo pericial. De outro turno, o requerido deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Vieram os autos conclusos. SENDO ESSE O BREVE 

RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO Inicialmente, o requerido arguiu 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação. Analisados os autos, razão assiste a 

autarquia ré, uma vez que o requerimento administrativo se deu em 

01/12/2009 e a ação somente foi proposta em 12/12/2018, motivo pelo 

qual, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Ademais, 

HOMOLOGO o laudo pericial contido no id n.º 24098087, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado imediatamente o 

necessário para o devido pagamento dos honorários periciais. O 

requerente pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença e conversão para 

aposentadoria por invalidez, sob arguição de ser portador de problemas 

de saúde que o impedem de exercer atividades profissionais. Acerca do 

benefício pretendido nestes autos, importante consignar que é garantido 

ao segurado a percepção de auxílio-doença, desde que considerado 

impedido para trabalhar por período superior a 15 (quinze) dias 

consecutivos em decorrência de acidente ou doença. De outro viés, a 

aposentadoria por invalidez é estipulada quando o segurado for avaliado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência. Desse modo, impositiva se faz a comprovação 

da qualidade de segurado da Previdência Social, cumprida a carência 

exigida e demonstrada a impossibilidade – auxílio-doença – ou a 

incapacidade – aposentadoria por invalidez – para o exercício de atividade 

laborativa que lhe garanta o sustento. Tangente à qualidade de segurado 

do requerente do pedido, depreende-se do extrato CNIS aportado junto da 

peça inicial que o autor era segurado da Previdência Social quando do 

advento da moléstia incapacitante, de modo que sua filiação ao RGPS, nos 

termos do artigo 11 da Lei 8.213/91, se mostra configurada. De outro 

vértice, em análise aos autos e ao laudo pericial apresentado, conclui-se 

que a incapacidade laborativa do autor é TOTAL e PERMANENTE. Nesta 

senda, como já salientado, o segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez se comprovada por perícia 

médica sua incapacidade laborativa para sua atividade habitual, bem como 

do período de carência (art. 25, I, da Lei n. 8.213/91), se for o caso, 

superior a 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 42 da Lei 

n. 8.213/91. A propósito, dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Comprovada, portanto, a 

impossibilidade de reabilitação do autor, impositiva se faz a procedência 

do pleito inicial. Por conseguinte, importante relembrar que quanto ao termo 

inicial do benefício, anoto que este deverá ser o dia seguinte a cessação 

do auxílio-doença, e, caso este tenha sido negado, a data do requerimento 

administrativo, sendo certo que o laudo judicial apenas servirá como 

parâmetro para fixação do marco inicial na ausência de requerimento 

formalizado junto à autarquia ré. Desse modo, constata-se que a 

pretensão do requerente em perceber mencionado benefício está 

perfeitamente amparada pela lei, uma vez que a parte autora preenche 

todos os requisitos legais para sua concessão. DISPOSITIVO Ante tudo o 

que foi dito nesta Sentença, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito do autor à conversão do 

auxílio-doença para o benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, 

das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal 

correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas 

ao benefício devido desde o DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, respeitando a prescrição ocorrida. Determino à parte ré que 

promova a implantação do benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da intimação desta sentença, observando-se que o 

pagamento de eventuais parcelas atrasadas poderão ser executadas 

após o trânsito em julgado. Em relação aos juros moratórios, nas ações 

relativas a benefícios previdenciários, são eles devidos a partir da citação, 

à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, após 

o que incidem os juros aplicados à caderneta de poupança. (Súmula 204 

da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no 

Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 

15/12/2015, DJe 02/02/2016). Em se tratando de benefícios 

previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária é aplicada em 

observância ao índice IPCA-E, incidido desde o vencimento de cada 

parcela. ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

da condenação, a ser apurada em liquidação, observando-se os termos 

da Súmula nº. 111 do STJ. Condeno a parte ré a pagar à parte autora o 

montante equivalente a despesas que tenha antecipado e que venham a 

ser devidamente comprovadas e submetidas a posterior liquidação. DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo 

em vista o disposto no § 3º, inciso I, do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (um mil) salários mínimos. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Processo n. 1000296-91.2020.8.11.0011 RELATÓRIO Aqui se tem ação 

declaratória de inexistência de débito, cumulada com ação de indenização 

por danos morais com antecipação de tutela, proposta por MARIA RIBEIRO 

DA SILVA em face de OI MÓVEL S.A. Antes do recebimento da exordial, a 

requerente pugnou pela extinção do feito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não 

havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora, que importa em desistência da ação. Sendo assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitado 
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em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das anotações e formalidades de praxe. Mirassol 

D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e 

assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002057-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DE OLIVEIRA ZOCCOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002057-94.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: ANGELO DE 

OLIVEIRA ZOCCOLI Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação 

do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002625-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FLAVIO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002625-13.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: JOSE 

FLAVIO DE LIMA Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação 

do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000949-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1000949-30.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: EDSON DE 

SOUZA Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação do exequente 

vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito reclamado 

na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, sendo a extinção do feito medida que sobressai. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em 

face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento 

das despesas e custas processuais, se houver. Determino o 

levantamento da constrição em favor do executado, se houver. Após o 

trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados 

em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002851-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO OSCAR DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002851-18.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: NATALINO 

OSCAR DE MATOS Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação 

do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002588-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CERQUEIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA PROCESSO: 1002588-83.2019.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: JOSE 

CERQUEIRA MARTINS Aqui se tem ação de execução fiscal ajuizada por 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE. Conforme manifestação 

do exequente vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do 

débito reclamado na petição inicial. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais, se 

houver. Determino o levantamento da constrição em favor do executado, 

se houver. Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e 

registros lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpre-se. Mirassol D’ Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (Datado e assinado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO CLAUDIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada para proceder com quitação do débito, nos termos 

da R. Decisão de Id. 28882830, deixando transcorrer o prazo sem 

comprovar o pagamento. Certifico, ademais, que promovo com a intimação 

da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

interesse de penhora on line, em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 10 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-04.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCILEI APARECIDA IUPPI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000263-04.2020.8.11.0011. REQUERENTE: LUCILEI APARECIDA IUPPI DE 

OLIVEIRA, MARIA PAULA DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A 

Vistos. Considerando o teor da certidão de ID 30033974 que atesta ter 

sido a requerida citada da presente lide apenas em 21/02/2020, ou seja, 

data posterior à notificação enviada à reclamante (12/02/2020 – ID 

29861220), INDEFIRO o pleito de incidência da multa diária de ID 29861202. 

Ademais, AGUARDE-SE a realização da audiência designada e/ou 

eventual aviso de descumprimento da liminar concedida. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO OAB - RS82747 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003326-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003420-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003395-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA LEANDRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002609-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003556-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES MUNIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003421-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003423-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE REMESSA AO ARQUIVO Certifico que, uma vez preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, remeto os presentes autos ao 

ARQUIVO, ficando seu desarquivamento facultado ao pedido das partes, 

em consonância com o determinado pelo(a) Excelentíssimo(a) 

Magistrado(a). Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de 

março de 2020 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-64.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALYCE SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o teor do Ofício Circular nº 34/2017-DAP, no qual 

informa a prorrogação da suspensão das ações e execuções 

perpetradas em face das sociedades empresariais que englobam o Grupo 

Oi, PRORROGO a suspensão outrora determinada por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis, devendo ser contado a partir do primeiro dia 

subsequente ao término do prazo anterior, conforme expediente em 

anexo. Escoado o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de setembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-64.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ALYCE SOARES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 29040962, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 10 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-45.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 30055045, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 12/05/2020, Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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IANE SOALHEIRO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELLEN MARIA LUPERINI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que decorreu o prazo de suspensão deferido pela R. 

Decisão de Id. 22876467. Ante ao exposto, promovo com a intimação da 

parte requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 10 de março de 

2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-35.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI MARIA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 26 de maio de 2020 às 

13h30min, conforme Certidão de Id. 30104260. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-13.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY LYNN ZAMBRANA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 09 de junho de 2020 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-72.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 09 de junho de 2020 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 20 de maio de 2020 às 

14h30min, conforme Certidão de Id. 30107079. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-41.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 20 de maio de 2020 às 

15h00min, conforme Certidão de Id. 30104260. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-27.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 20 de maio de 2020 às 

15h30min, conforme Certidão de Id. 30104260. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-56.2020.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINA MENDES FERNANDES OAB - 913.019.201-34 (REPRESENTANTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(INTERESSADO)

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da 

Portaria juntada ao id. 30104284, bem como da certidão que redesignou a 

data da audiência conciliatória para o dia 20 de Maio de 2020 às 14:00 

horas, devendo o advogado da parte autora comunica-la do dia e horário 

da referida audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-95.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA GONCALVES OAB - MT27790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) das partes acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO REDESIGNADA para o 20 de maio de 2020 às 

16h00min, conforme Certidão de Id. 30107721. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000056-05.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEIXOTO RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

Portaria nº 025/2020 juntada no id. 30100531, bem como, da certidão na 

qual redesignou a audiência conciliatória para a data de 20/05/2020 às 

13:30 horas (id. 30100527) devendo o advogado (a) da parte autora 

comunica-la da nova data da audiência mencionada.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247229 Nr: 1739-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Aparecido Soldera, Benedito Ivo Leite, 

Ilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 Certifico que procedo com a intimação do douto causídico representante 

do autor do fato Ilson Ribeiro da Silva, acerca da R. Sentença de fls. 

262/265.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 271601 Nr: 2658-20.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley dos Santos Souza, Maria Leonilda 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne de Fatima Pedrosa de 

Araujo - OAB:174149, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820

 Aqui se tem ação penal proposta pelo Ministério Público em face de 

WESLEY DOS SANTOS SOUZA e MARIA LEONILDA AGUIAR, haja vista a 

suposta prática do crime tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 

12.850/13, no art. 244-B, da Lei nº 8.096/90, no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/06 e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código 

Penal.

Os denunciados foram presos em 02.10.2019.

A decisão no APF de cód. 271021 homologou o auto de prisão em 

flagrante e converteu a prisão em fragrante em prisão preventiva, às fls. 

135/138.

Realizada audiência de custódia a defesa do denunciado Wesley dos 

Santos Souza pleiteou pelo relaxamento da prisão e a defesa da 

denunciada Maria Leonilda Aguiar pugnou pela revogação da prisão 

preventiva. Na mesma ocasião o Ministério Público opinou pelo 

indeferimento dos pedidos, às fls. 157/158.

Decisão indeferindo os pedidos retro, às fls. 256/258.

O Ministério Público manifestou-se pela duplicação do prazo para 

conclusão do inquérito policial, às fls. 261/263.

A decisão de fls. 264/265 reanalisou a prisão preventiva dos 

denunciados, mantendo-a nos autos, e deferiu a cota ministerial, na data 

de 04.09.2019.

A defesa do denunciado Wesley impetrou habeas corpus com pedido de 

liminar, às fls. 349/355, sendo este indeferido às fls. 355/v.

 A denúncia foi recebida em 29.10.2019, à fl.357.

Às fls. 361/372 a defesa do denunciado Wesley apresentou resposta à 

acusação e requereu a revogação da prisão preventiva.

O denunciado Wesley foi citado pessoalmente, à fl. 378.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, às fls. 380/382.

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do 

denunciado Wesley, às fls. 385/386, datada de 04.12.2019.

A denunciada Maria foi citada pessoalmente, às fls. 387/388.

A defesa da denunciada Maria apresentou resposta à acusação, às fls. 

389/390.

À fl. 391, foi designada audiência de instrução e julgamento.

 É O RELATO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De acordo com a nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada 

pela Lei 13.964/2019, “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão 

emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal”. Assim, tendo em vista que a prisão preventiva de 

MARIA LEONILDA AGUIAR foi reanalisada por este Juízo em 04.09.2019 e 

a prisão de WESLEY DOS SANTOS SOUZA em 04.12.2019, faz-se 

necessária nova análise.

De proêmio, ressalto que a prisão cautelar, regida pela regra “rebus sic 

stantibus”, a teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é 

medida excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é 

possível quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente 

fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem 

sua imprescindibilidade – que é o caso dos autos.

 No caso em análise, observa-se que não fora acostado nos autos 

nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a 

manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a 

ordem pública e eventual aplicação da lei penal.

 Insta ressaltar que fatos como o ora em análise abalam a ordem pública 

local e a prisão preventiva também se faz necessária para assegurar a 

aplicação da lei penal, haja vista a gravidade em concreto dos fatos, os 

quais demonstram que os denunciados realizavam o comércio de 

substâncias entorpecentes, integravam organização criminosa e 

pretendiam atentar contra a vida de agentes do sistema de segurança 

pública.

Neste sentido, é importante destacar que com os denunciados foram 

encontrados 01 (uma) espingarda 8812 cal. 12; 01 (uma) pistola Bul 

Transmark; 18 (dezoito) munições de calibre 12, intactas; 17 (dezessete) 
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munições de calibre 38 intactas; 102 (cento e duas) munições de 9mm, 

intactas; 01 (uma) capa de colete balístico de cor preta; vários celulares; 

uma porção de cocaína, totalizando 0,40g (laudo de fl.305); conforme 

termo de apreensão de fls. 116/117.

Ademais, em que pese se tratar de crime, supostamente, praticado por 

mulher, verifico que a denunciada Maria Leonilda Aguiar não preenche os 

requisitos para a concessão da prisão domiciliar, conforme se verifica dos 

documentos juntados aos autos.

A denunciada não é a única responsável pelo sustento e cuidado dos 

filhos, uma vez que os menores foram entregues aos genitores e estão 

sob os cuidados e guarda destes (fls. 166 e 173).

 Importante destacar que os filhos da acusada possuem 14 e 17 anos 

(conforme boletim de ocorrência), e não necessitam de cuidados 

especiais.

Desse modo, não restou demonstrado nos autos que a denunciada 

preenche os requisitos descritos nos art. 318 e 318-A do Código de 

Processo Penal.

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão dos custodiados, MANTENHO a decisão incólume, 

pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva.

 Aguarde- se a realização de audiência designada para o dia 12.05.2020, 

às 17h15mim.

 Proceda com o necessário para a realização da oralidade, conforme 

determinado à fl. 391.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274107 Nr: 3926-12.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Stefani de Almeida Olegário, Weliton 

Silva Fernandes, Leonel Damaceno Deusdedith

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, MANTENHO a decisão incólume, pelos 

seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva. 

Aguarde- se a realização de audiência designada para o dia 05.05.2020, 

às 13h00mim. Proceda com o necessário para a realização da oralidade, 

conforme determinado à fl. 188.Ciência ao Ministério Público e a Defesa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274297 Nr: 43-23.2020.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - 

OAB:25244/O

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de Genésio Cesar, mantendo-se a prisão preventiva nos 

termos da deliberação anterior e também nos termos dos fundamentos 

agora expostos. Cientifique-se a Defesa e a Acusação do indeferimento 

do pedido de revogação da prisão preventiva. II – Da designação de 

audiência de instrução e julgamentoDe outra banda, verifica-se que o 

denunciado postergou a análise do mérito da acusação para alegações 

finais.Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que 

possa impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.Dessa forma, designo o dia 

24/03/2020, às 14h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).Em havendo servidor(es) público(s) no rol de 

testemunhas, intime(m)-se a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu 

chefe de repartição (CPP, art. 221, § 3º).Requisite(m)-se o(s) 

réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso (s). Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273344 Nr: 3574-54.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Silva Hupp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935

 Tendo em vista que a magistrada titular se encontra em gozo de licenças 

deferidas pelo Tribunal de Justiça e considerando que este magistrado 

atua em substituição legal nesta Terceira Vara de Mirassol D’Oeste/MT, 

assim como é titular da Comarca de Rio Branco/MT e ainda cumula a 

Segunda Vara desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, respondendo ao 

todo por três juízos diversos, torna-se imperiosa a readequação da pauta 

de audiências deste juízo.

 Desse modo, redesigno audiência marcada nos autos para o dia 

15/10/2020, às 13h00min.

Ademais, as audiências a serem redesignadas se referem a réus que 

respondem ao processo em liberdade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002402-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. L. (REQUERIDO)

E. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002402-29.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: RODRIGO LEMOS LOPES REQUERIDO: G. S. L., ELAINE 

ALVES DE SOUZA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Guarda Unilateral com 

Pedido de Tutela de Urgência em Guarda Provisória ajuizada por Rodrigo 

Lopes Lemos em desfavor de Elaine Alves de Souza em relação ao 

infante Gabriel Souza Lopes, todos devidamente qualificados nos autos. 

Argumenta, em síntese, que é genitor de Gabriel Souza Lopes, sendo que 

o filho se encontra sob a guarda da Requerida, porém esta não possui 

capacidade psicológica de cuidar do filho de forma concreta, eis que, 

segundo ele, a criança apresenta-se frágil e com problemas físicos e 

psicológicos, que necessitam de diversos profissionais para dar 

tratamento imediato, bem como relata o cometimento de alienação parental. 

Nesse contexto, requer em sede de tutela de urgência o deferimento da 

guarda provisória do menor de idade Gabriel de Souza Lopes à parte 

Requerente. No mérito, pela concessão da guarda definitiva infante em 

seu favor. Com a inicial (Id. 24546518), juntou documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido da gratuidade 

da justiça, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. Ainda, 

considerando que a presente ação tramita em segredo de justiça, 

conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil, 

determino que o cartório tome as devidas cautelas. Determino seja 

realizado Estudo Psicossocial pelo Setor Multidisciplinar desta Comarca 

junto à residência da parte Requerida, devendo ser expedida carta 

precatória para a efetivação do referido estudo com o Requerente, ambos 

com o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da determinação. As 

“experts” guardarão observância e consideração quanto aos fatores 

sociais, ambientais e pessoais vivenciado pelas partes e pela criança. 
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Com a juntada do Estudo psicossocial, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste no prazo de 20 (vinte) dias, e em 

seguida, voltem-me conclusos para deliberação. Da Guarda Provisória. É 

cediço que o postulado orientador da matéria, mormente no que diz 

respeito à guarda, é o da prevalência e da preservação dos interesses da 

criança e do adolescente [art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, 

todos da CRFB/88; art. 6.º da Lei n.º 8.069/1.990], de molde que estes 

deverão ser criados no ambiente que melhor lhes assegure o seu 

bem-estar físico e espiritual, independentemente de quem irá exercer a 

titularidade do direito de guarda. A guarda, apesar de frequentemente 

analisada sob uma perspectiva parental, revelando-se verdadeiro direito 

dos pais, é, também, sob a ótica dos filhos, dever estabelecido assim pelo 

Código Civil como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas 

palavras do diploma civil: “Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 

(...) IV - sustento, guarda e educação dos filhos;” Já na visão do ECA: 

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.” Deveras, com muito 

mais amplitude protecionista do que o interesse dos genitores 

sobreleva-se, com maior dinâmica, o interesse da criança, a qual reclama, 

sem sombra de dúvidas, a permanência em ambiente familiar dotado de 

estabilidade emocional e afetiva, bem como segurança psicológica para 

que possa desfrutar de antevisão de seu futuro como pessoa; diante 

desta perspectiva, dentro do possível, deve-se evitar a alteração do meio 

em que esta se encontra inserida, promovendo a conservação do 

contexto fático existente. Não obstante, a guarda unilateral, individual ou 

exclusiva dos filhos para um dos genitores é medida a ser tomada 

somente quando um dos pais não pode, não quer ou não tem condições 

de exercer a guarda compartilhada, pois o ideal é que a prole permaneça 

em permanente contato com os pais, mesmo após a separação, pois o 

desfazimento do casamento ou união estável não deve importar, 

necessariamente, no rompimento da relação harmoniosa e permanente 

com os filhos. Tanto é assim que a Lei 13.058/2014 ao alterar a redação 

do art. 1.584, §2º, do Código Civil estabeleceu que “quando não houver 

acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se 

ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a 

guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado 

que não deseja a guarda do menor.” A regra, portanto, passa a ser 

guarda compartilhada. Sobre o instituto, Maria Manoela Rocha de 

Albuquerque Quintas, conceitua: “Compartilhada é a modalidade de guarda 

em que os pais participam ativamente da vida dos filhos, já que detêm a 

guarda legal dos mesmos. Todas as decisões importantes são tomadas 

em conjunto, o controle é exercido conjuntamente. É uma forma de manter 

intacto o exercício do poder familiar após a ruptura do casal, dando 

continuidade à relação de afeto edificada entre pais e filhos e evitando 

disputas que poderiam afetar o pleno desenvolvimento da criança.” 

(Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: Forense, p. 28). Ocorre que os 

elementos dos autos não são suficientes para fixação das atribuições dos 

genitores e os períodos de convivência sob a guarda compartilhada, 

consoante exigência do §2º do art. 1.583 do Código Civil. Sob outro 

prisma, não se desconhece que o ato de dificultar o exercício do direito 

regulamentado de convivência familiar e a omissão deliberada ao genitor 

de informações pessoais relevantes sobre a criança, inclusive as 

escolares, médicas e alterações de endereço, são condutas que 

caracterizam alienação parental (art. 2º, parágrafo único, IV e V da Lei 

12.1318/2010). Não obstante, neste momento processual não é possível 

afirmar com certeza que a Requerida não se encontra prestando ao 

infante os cuidados necessários e até mesmo a configuração da 

alienação parental capazes de autorizar o deferimento da guarda 

provisória em favor do Requerente. Logo, POSTERGO a análise do pedido 

de tutela de urgência para após a realização de audiência de conciliação 

entre as partes e confecção de estudo psicossocial do caso pela equipe 

interdisciplinar deste juízo, nos termos da faculdade prevista no § 3º do 

art. 1.584 do Código Civil. Das Ações de Família De proêmio, convém 

assinalar que, apesar do desinteresse expresso do Autor na designação 

da audiência de conciliação, é certo que, conforme disposto no art. 334, § 

4º, I e II, do CPC, esta só não será realizada se houver a manifestação de 

vontade de ambos os litigantes. Sob este prisma, nos termos dos arts. 694 

e 695 do Código de Processo Civil, designo o dia 13 de abril de 2020, às 

14h00min horário oficial do Mato Grosso, para audiência de 

conciliação/mediação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Cite-se a parte Requerida, no endereço disposto na exordial, 

notificando-a para comparecer à audiência de conciliação/mediação 

acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à presente 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil, RESSALTANDO A 

DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DAS PARTES, 

PODENDO SER REPRESENTADAS POR ADVOGADO. No que concerne a 

citação da parte Requerida, deve a Secretaria Judicial guardar 

observância a ordem legal disposta no art. 246 do Código de Processo 

Civil, salvo se houver pleito da parte Requerente em contrário. Releva 

notar, que o mandado de citação deve conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo obrigatoriamente estar 

desacompanhado da petição inicial, a teor do art. 695, § 1°, do Código de 

Processo Civil. O cumprimento do mandado realizar-se-á na forma do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Autora para 

comparecimento na audiência acima designada, pessoalmente, uma vez 

que, patrocinada pela Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 03 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002669-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002669-98.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002659-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GONCALVES BASTOS FRANCESCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DEGNES DE DEUS OAB - SP214612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEKSIAN SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERIDO)

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

IRENO SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002659-54.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000754-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAINER MENESES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORNEY ANTONIO DE SOUSA OAB - GO22627 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 1º E 

2º LEILÃO E INTIMAÇÃO Leilão Simultâneo – Presencial e Eletrônico Prazo 

do Edital: 20 Dias PROCESSO n. 1000754-48.2018.8.11.0086 Valor da 

causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: EDIVAINER MENESES ALVES Endereço: 

AVENIDA GERALDINO FRANCO, s/n, quadra 54, lote 02, NOVA OLINDA, 

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - CEP: 74988-600 POLO PASSIVO: Nome: 

MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL Endereço: Rodovia BR 163, s/n, Km 583, 

sala E, Bairro Industrial Sul, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 DATA 

DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/05/2018 VALOR DO DÉBITO: R$ 

217.028,08 (duzentos e dezessete mil vinte e oito reais e oito centavos) 

em 30 de março de 2017. PRIMEIRA PRAÇA: 06/04/2020 às 13:30 horas, 

por preço não inferior ao da avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 15/04/2020 às 

13:30 horas, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil, considerando como 

tal valor inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. LOCAL 

DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, sito na 

Rua das Helicônias, nº 444N, Jardim das Orquídeas - Nova Mutum/MT – 

CEP 78450-000 e pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial. DESCRIÇÃO DOS BENS: 01 – Um Caminhão trator marca 

IVECO/STRALI SHD 570S38TN, DIESEL, POTENCIA 380 CV, COR BRANCA, 

ANO/MODELO 2008/2008, CHASSI 93ZS2MRH088803408, PLACA 

NJI-0858. Valor de Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 

21/05/2019. 02 – Um Caminhão trator marca IVECO/STRALI SHD 

570S38TN, DIESEL, POTENCIA 380 CV, COR BRANCA, ANO/MODELO 

2007/2007, CHASSI 93ZS2MRH78704022, PLACA NJB-4089. Valor da 

Avaliação: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em 21/05/2019. 03 – Um 

Caminhão trator marca VW/19.320 CLC TT, DIESEL, POTENCIA 320 CV, 

COR BRANCA, ANO/MODELO 2007/2007, CHASSI 9BW9J82447R708475, 

PLACA KAL-4763. Valor da Avaliação: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil 

reais) em 21/05/2019. 04 – Um Reboque/tanque marca/modelo SR/NOMA 

SR2E17T1 CL, COR BRANCA, ANO/MODELO 2007/2008, CHASSI 

9EP21102081000536, PLACA NJS-9120. Valor da Avaliação: R$ 37.000,00 

(trinta e sete mil reais) em 21/05/2019. 05 – Um reboque/tanque 

marca/modelo SR/NOMA SR2E17T2 CL, COR BRANCA, ANO/MODELO 

2007/2008, CHASSI 9EP21082081000537, PLACA NJS-9140. Valor da 

Avaliação: R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em 21/05/2019. 

Observação: O presente Edital será publicado na rede Mundial de 

computadores, no síto www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2º). FIEL 

DEPOSITÁRIO: LEONARDO TREVISAN (CPF 969.131.690-00) VALOR 

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil 

reais) em 21/05/2019. *Avaliação poderá ser atualizada até a data do 

leilão. RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos 

autos quanto a recursos pendentes de julgamentos. LEILOEIRO: Flares 

Aguiar da Silva, Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 019/2010 e Leiloeiro 

Rural, Famato nº 064/2013. Informações (65) 3025-7500. COMISSÃO DO 

LEILOEIRO: Arrematação/Arrematação pelos créditos (exequente): 5% 

sobre o valor da arrematação; Adjudicação (somente pela avaliação e sem 

disputa): 2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo exequente; 

Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo 

executado. PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de 

deposito judicial relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas após encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária 

autorizada. PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da 

arrematação, conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se 

o pagamento da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 30% (trinta 

por cento) do valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) 

leiloeiro(a), garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por JUROS 

DA POUPANÇA, limitado a 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação, devendo o 

montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos 

autos a que se refere o bem arrematado, garantido por restrição sobre o 

próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos e bens moveis (exemplo de caução idônea: 

seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 

da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não 

sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o 

pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, 

incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do CPC). Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.faleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio. INTIMAÇÃO: Ficam, desde 

já, intimadas através do presente edital e/ou na pessoa de seu(s) 

representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) encontrado(s) para 

intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os interessados e, 

principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores 

fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem: 

MAEDA S.A. AGROINDUSTRIAL (EXECUTADO); LEONARDO TREVISAN 

(FIEL DEPOSITÁRIO), das datas acima, se por ventura não forem 

encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidos 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MILENE 

ARISSAVA, digitei. NOVA MUTUM, 6 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002688-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PINHEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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INTIMAÇÃO DE PERÍCIA Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 

da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar as partes, por seu(s) advogado(s), 

via DJE e via Sistema, para tomarem ciência acerca da data designada 

para realização de PERÍCIA MÉDICA, qual seja, dia 13/04/2020, às 

13h00min, no NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM , 

LOCALIZADO NA AVENIDA DAS ARARAS, S/N, BAIRRO JARDIM II ( EM 

FRENTE À PISTA DE BICICROSS) . (LEVAR TODOS OS LAUDOS, 

ATESTADOS E EXAMES MÉDICOS). Nova Mutum,10 de março de 2020. 

MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002293-15.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA, por seu(s) advogado(s), para 

tomar(em) ciência acerca da data designada para realização de Audiência 

de Conciliação, qual seja, dia 27/04/2020, às 13h00min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT. Nova Mutum,10 de março de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora 

de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002706-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seu(s) advogado(s), para tomar(em) 

ciência acerca da data designada para realização de perícia, qual seja, dia 

13/04/2020, às 13h15min, no NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE 

NOVA MUTUM , LOCALIZADO NA AVENIDA DAS ARARAS, S/N, BAIRRO 

JARDIM II ( EM FRENTE À PISTA DE BICICROSS). Nova Mutum,10 de março 

de 2020. MILENE ARISSAVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002047-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - MT40321-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002047-19.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, bem como fazer a juntada dos documentos faltantes (inteiro teor 

do despacho judicial), sob pena de devolução da missiva à Comarca 

Deprecante. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor (a) de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI ILDEBRANDO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIANA DE LIMA CAMPOS (EXECUTADO)

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MEGA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Processo n. 

1001343-40.2018.8.11.0086 Em cumprimento a decisão retro (ID: 

17356292), procedo a intimação da parte Exequente por meio de seu 

advogado constituido, no prazo de 05 (cinco) dias, para que informe este 

Juízo acerca do cumprimento ou não do acordo pactuado e homologado, 

ressaltando que a inércia da parte Exequente no prazo acima assinalado, 

será compreendida como concordância com a extinção do processo. 

NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-26.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (EXECUTADO)

SONIA REGINA SOARES COVOLAN (EXECUTADO)

VILSON COVOLAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000695-26.2019.8.11.0086 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o 

prazo da citação retro, razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC e do artigo 1.206 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. MILENE ARISSAVA Gestor 

(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo: 1002198-82.2019.8.11.0086 / Nos termos da legislação vigente 

e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE 

MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA, 

por seus advogados, para se manifestar acerca da diligência negativa do 

Oficial de Justiça retro Id. 26685458, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de novo mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 
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conforme o local indicado para a realização da diligência. Nova Mutum, 10 

de março de 2020 MILENE ARISSAVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35363 Nr: 1668-18.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-AdD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IM, DM, MLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda May - OAB:MT 

16.157, Gilberto Donizeti Capeleto - OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - 

OAB:7288-A/MT

 Vistos, etc.Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada 

através de advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado 

constituído para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado.Saliento, que rejeitada ou não sendo 

apresentada impugnação pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de 

Processo Civil.Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta 

reais), portanto irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de 

dívida alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente.Determino, ainda, a pesquisa sobre bens móveis da parte 

Executada, pelo Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata 

de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema 

Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição 

propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, 

ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o 

juízo devidamente garantido.Postergo a análise do pedido de utilização do 

S is tema In fo jud ,  após  a  rea l i zação  das  pesqu i sas 

supramencionadas.Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se 

a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto ao resultado da penhora realizada, ainda que 

infrutífera.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30126 Nr: 2984-37.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em 

nome da parte Executada, pelo Sistema Bacenjud.Sendo frutífero o 

resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada 

através de advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado 

constituído para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) 

dias.Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela 

parte Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos 

termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), portanto irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do art. 836 do Código de Processo Civil, não se levará a 

efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução, exceto quando de se tratar de dívida alimentar e gozo do 

benefício da gratuidade judiciária pela parte Exequente.Determino, ainda, a 

pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud, 

efetuando a restrição de transferência do bem imóvel.Anote-se, no 

entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.A Secretaria Judicial deverá se atentar para a seguinte 

disposição da Lei de Execução Fiscal: .Ademais, sem prejuízo do supra 

determinado, intime-se a parte Exequente, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias quanto ao resultado da penhora realizada, ainda 

que infrutífera.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95218 Nr: 3198-42.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73694 Nr: 2213-78.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLS(, GLS, ALdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86886 Nr: 3016-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, PTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDNML, DDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação pessoal da Executada Planalto do Norte Madeiras Ltda, satisfeito o 

requisito para realização da citação por edital.

Cabe ponderar ainda, que tratando-se a Executada de pessoa jurídica, 
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para citação por edital necessário somente a tentativa de citação por 

oficial de justiça no domicílio fiscal da empresa.

No caso dos autos, verifica-se que a empresa Executada encontra-se 

baixada, vide documento anexo.

Sobre o tema, eis o delineado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - 

CITAÇÃOPOR MANDADO FRUSTRADA - OUTRA EMPRESA NO ENDEREÇO 

- DEVEDORA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL - RECURSO PROVIDO. 

Frustrada a tentativa de citação por mandado, diante da constatação de 

que a empresa requerida não existe no local, não é de se exigir da parte 

credora qualquer outra providência para o requerimento da citação por 

Edital. Ademais, conforme recentíssima orientação do STJ, a citação 

editalícia, quanto à pessoa jurídica, é admissível “após única tentativa de 

citação por oficial de justiça, quando o executado não é localizado no seu 

domicílio fiscal, sendo o fato certificado pelo referido auxiliar da justiça” . 

(STJ - AgRg no AREsp 206.770/RS).” (TJMT – AI 45888/2013 – Rel. Desa. 

Marilsen Andrade Addario – Segunda Câmara de Direito Privado – 

Julgamento: 29.05.2013 – Publicação: 11.06.2013). (Sem grifos no 

original).

Importante destacar que é obrigação da pessoa jurídica promover junto à 

Secretaria da Receita Federal a atualização de suas informações 

cadastrais. Se não o fez, até prova em contrário, o endereço constante do 

CNPJ é o último em que teve domicílio a Executada, e se nele não foi 

localizada é porque não tem mais existência de fato.

Assim, não obstante a falta de localização da Executada Planalto do Norte 

Madeiras Ltda por encontrar-se em local incerto e não sabido, determino 

seja citada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 

830, § 2°, c.c. o art. 257, ambos do Código de Processo Civil, para, 

querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação 

pertinente ao caso, no prazo legal.

Ademais, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Importante destacar que a citação por edital é somente da empresa, deste 

modo, determino a consulta de endereço do Executado Diogo dos Santos 

Broto junto aos Sistemas Informatizados.

Por fim, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87967 Nr: 562-25.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando que não foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Requerida, não há que se falar em 

citação por edital, a qual só deve ocorrer quando esgotados todos os 

meios de localização da parte Requerida.

Nesta seara, importante é a lição do Doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, que assim dispõe:

“O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido provocado, 

sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, e quando 

houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo.” (GONÇALVES, 

Marcus Vinicius Rio. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p.313).

Assim, determino a consulta de endereço da Executada junto aos 

Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80277 Nr: 3438-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, SMpCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte Executada diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para sua citação, nos 

termos do disposto na decisão inicial.

Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa de 

endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de intimação da parte Executada, possível a intimação por 

edital.

Não obstante a falta de localização da Executada por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja referida parte intimada por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Por fim, assim que aportando aos autos a manifestação, intimem-se as 

partes, para que, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entenderem de direito.

Após, conclusos para julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85447 Nr: 2213-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Considerando o delineado à fl. 35, reconheço o erro no protocolo do dia 

20.10.2016 n. A41570 juntado às fls. 13/14, tendo em vista que este 

deveria ter sido protocolado e juntado no processo n. 

2091-94.2015.811.0086 – Código n. 85251, em trâmite na 2ª Vara desta 

Comarca.

 Desta forma, desentranhem-se o protocolo às fls. 13/14, para fins de 

promover a juntada destes aos autos supramencionados, de tudo 

certificando a Secretaria Judicial.

Isto posto, considerando a inexistência da citação da parte Executada, 

DECLARO nula a decisão proferida à fl. 31, tornando-a sem efeitos, bem 

como procedo com a retirada da restrição judicial inserida pelo Sistema 

Renajud à fl. 34.

De mais a mais, considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, 

determino a consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 
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apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53635 Nr: 1138-38.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa de 

endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Executada, possível a citação por edital, 

tendo em vista já encontrar-se tal questão sumulada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos:

“Súmula n° 414: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando 

frustradas as demais modalidades”.

Não obstante a falta de localização da parte Executada por encontrar-se 

em local incerto e não sabido, determino seja a parte Executada citada por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias (art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), para 

que, querendo, e em 15 (quinze) dias, apresente resposta, constando no 

mandado as advertências de estilo.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Por fim, assim que aportando aos autos a manifestação, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 3547-84.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO FONSECA DE BARROS 

NETO - OAB:206438, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O, 

RODOLPHO VANNUCCI - OAB:SP 217.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte Executada diverso daquele constante nos 

autos, empreenda a Secretaria Judicial o necessário para sua citação, nos 

termos do disposto na decisão inicial.

Caso contrário, sendo infrutífera a tentativa de citação ou pesquisa de 

endereço, considerando que foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de intimação da parte Executada, possível a intimação por 

edital.

Não obstante a falta de localização da Executada por encontrar-se em 

local incerto e não sabido, determino seja referida parte intimada por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial à 

parte revel citada por edital, determinando que, escoado o prazo da 

citação editalícia, seja a curadora intimada para apresentar manifestação, 

no prazo legal.

 Por fim, assim que aportando aos autos a manifestação, intimem-se as 

partes, para que, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entenderem de direito.

Após, conclusos para julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73678 Nr: 2196-42.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78676 Nr: 1932-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFL, PRUFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93657 Nr: 2251-85.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFL, PRUFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:MT 

6057/O, Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17147, Renata Susete 

Cauduro Napuri - OAB:RS/73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Requerida junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104424 Nr: 2963-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ReBL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Determino a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.

Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 

(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.

De mais a mais, não possuindo bens penhoráveis, determino a suspensão 

dos autos com fundamento no art. 921, III, § 1°, do Código de Processo 

Civil, pelo período de 1 (um) ano.

Proceda a Secretaria Judicial nos termos do disposto no art. 1.266 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com redação “in verbis”:

“Art. 1.266. Suspensa a Execução pela não localização de bens 

penhoráveis ou do próprio devedor, o feito deverá ser arquivado 

provisoriamente, com baixa no relatório estatístico das atividades 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. Neste caso, deve ser feito 

o agendamento no sistema informatizado, com prazo de 01(um) ano.”

Transcorrido o prazo de 1 (um) ano e nada sendo requerido ou não sendo 

apresentados bens penhoráveis, arquivem-se os autos, nos ditames do § 

2°, do art. 921, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 869-04.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando que não foram dirimidas integralmente as 

possibilidades de citação da parte Requerida, não há que se falar em 

citação por edital, a qual só deve ocorrer quando esgotados todos os 

meios de localização da parte Requerida.

Nesta seara, importante é a lição do Doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, que assim dispõe:

“O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido provocado, 

sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, e quando 

houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo.” (GONÇALVES, 

Marcus Vinicius Rio. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p.313).

Assim, considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino 

nova consulta de endereço dos Requeridos junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111199 Nr: 6659-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Município de 

Nova Mutum/MT em desfavor de Ivanilce Martins Bezerra ME.De proêmio, 

verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de bens da 

parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, postulou 

pela requisição das Declarações de Operações Imobiliária – DOI, de 

Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das Declarações de Operações 

Imobiliária - DOI da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme 

solicitado pelo Exequente à fl. 16, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110698 Nr: 6329-88.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município 

de Nova Mutum/MT em desfavor de Jr Nicolau Ltda - ME.De proêmio, 

verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de bens da 

parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, postulou 

pela requisição das Declarações de Operações Imobiliária – DOI, de 

Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos. 

Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita 

Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de renda, 

do Imposto Territorial Rural – ITR e das Declarações de Operações 

Imobiliária - DOI da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme 

solicitado pelo Exequente à fl. 18, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51748 Nr: 2771-21.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMBSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843, Paulo Fernando Lopes de 

Almeida - OAB:305877, Renata Cristina Pastorino Guimarães 

Ribeiro - OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos etc.

DEFIRO pedido para inclusão do devedor no cadastros de inadimplentes 

através do SERASAJUD, conforme solicitado às fls. 106.

DEFIRO o Infojud das últimas 3 (três) declarações de Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica.

DEFIRO A juntada de substabelecimento às fls. 107.

INDEFIRO o pedido de fls.106, no que concerne a penhora no bem indicado 

às fls. 75/76, tendo em vista que o automóvel se encontra em nome de 

terceiro, conforme extrato em anexo.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito em 

15 dias.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52816 Nr: 349-39.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da parte Executada junto aos Sistemas 

Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76810 Nr: 408-56.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Gilberto Sanches.De proêmio, verifica-se o 

empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de bens da parte 

Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, postulou pela 

requisição das Declarações de Operações Imobiliária.Releva notar, que o 

Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes assentou 

posicionamento acerca da desnecessidade de se esgotar todas as vias 

sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas Informatizados 

(Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do crédito 

executado, inclusive sobre precedente dos recursos repetitivos.Desta 

forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a Receita Federal, 

requisitando cópia das últimas Declarações de Operações Imobiliária – DOI 

da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo 

Exequente à fl. 33, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110900 Nr: 6460-63.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Município de 

Nova Mutum/MT em desfavor de Elias Antunes da Silva.De proêmio, 

verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de bens da 

parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, postulou 

pela requisição das Declarações de Operações Imobiliária – DOI, de 

Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das Declarações de Operações 

Imobiliária - DOI da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme 

solicitado pelo Exequente à fl. 23, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111127 Nr: 6608-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMeMJL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Município de 

Nova Mutum/MT em desfavor de Dias Meldola e Meldola Junior Ltda – 

ME.De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para 

pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, 

quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Operações 

Imobiliária – DOI, de Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto de Renda 

da parte Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em 

julgados recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade 

de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos 

Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a 

satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das Declarações de Operações 

Imobiliária - DOI da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme 
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solicitado pelo Exequente à fl. 19, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 13531 Nr: 144-93.2001.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS-AdR, AdAdBdB-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Michiatti - OAB:7568-B, 

Rodrigo Mischiatti - OAB:MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta pelo 

Banco do Brasil S.A. e Associação dos Advogados do Banco do Brasil em 

desfavor de Lirio de Luca.De proêmio, homologo a desistência acerca da 

restrição realizada à fl. 253, conforme pleito da parte Exequente à fl. 

282.No caso dos autos, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente 

para pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande 

êxito, quando, então, postulou pela requisição das Declarações de 

Operações Imobiliária – DOI, de Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto 

de Renda da parte Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de 

Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca da 

desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para 

utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em 

privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente 

dos recursos repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício 

eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas 

declarações de imposto de renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das 

Declarações de Operações Imobiliária - DOI da parte Executada, através 

do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo Exequente à fl. 282, vez que, 

não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida 

privada da parte Executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem 

dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na 

capa do processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 

477 da CNGC/MT.Assim, intime-se a parte Requerente, para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44543 Nr: 3944-51.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSRdT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente 

para pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande 

êxito, quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto 

de Renda da parte Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de 

Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca da 

desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para 

utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em 

privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente 

dos recursos repetitivos..Desta forma, defiro a expedição de ofício 

eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas 

declarações de imposto de renda da parte Executada, através do Sistema 

Infojud, conforme solicitado pelo Exequente à fl. 73, vez que, não há 

qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em 

órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da 

parte Executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais 

extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. 

Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.Defiro a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de 

bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70501 Nr: 3046-33.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Vercedino Francisco Triches.De proêmio, 

verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de bens da 

parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, postulou 

pela requisição das Declarações de Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado 

pelo Exequente à fl. 45, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, intime-se a parte 

Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 3842-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG(P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCN, PCN(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Paulo Cesar Noimann e Paulo C. Noimann 

ME.De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para 

pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, 

quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto de 

Renda da parte Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de 
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Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca da 

desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para 

utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em 

privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente 

dos recursos repetitivos. Desta forma, defiro a expedição de ofício 

eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas 

declarações de imposto de renda da parte Executada, através do Sistema 

Infojud, conforme solicitado pelo Exequente à fl. 43, vez que, não há 

qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em 

órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da 

parte Executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais 

extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. 

Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76039 Nr: 4615-35.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCB, PCB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente 

para pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande 

êxito, quando, então, postulou pela requisição das Declarações de Imposto 

de Renda da parte Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de 

Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca da 

desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para 

utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em 

privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente 

dos recursos repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício 

eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas 

declarações de imposto de renda da parte Executada, através do Sistema 

Infojud, conforme solicitado pelo Exequente à fl. 73, vez que, não há 

qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte devedora em 

órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da 

parte Executada permanecerá intocada, e as informações patrimoniais 

extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. 

Destaco que as declarações de imposto de renda possuem dados 

sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do 

processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 477 da 

CNGC/MT.Defiro a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, pelo 

Sistema Renajud.Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de 

bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera 

restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111113 Nr: 6594-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução proposta pelo Município de 

Nova Mutum/MT em desfavor de Alaercio Antonio Borsatti - ME.De 

proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de 

bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, 

postulou pela requisição das Declarações de Operações Imobiliária – DOI, 

de Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das Declarações de Operações 

Imobiliária - DOI da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme 

solicitado pelo Exequente à fl. 26, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101169 Nr: 898-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAAM, TAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.No caso dos autos, verifica-se o empenho de atos pelo 

Requerente para pesquisa de bens da parte Requerida, não tendo logrado 

grande êxito, quando, então, postulou pela requisição das Declarações de 

Operações Imobiliária – DOI, de Imposto Territorial Rural – ITR e Imposto de 

Renda da parte Requerida.Releva notar ainda, que o Superior Tribunal de 

Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca da 

desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para 

utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em 

privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente 

dos recursos repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício 

eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas 

Declarações de Imposto de Renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das 

Declarações de Operações Imobiliária - DOI, da parte Requerida, através 

do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo Requerente às fls. 70/71, vez 

que, não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida 

privada da parte Requerida permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem 

dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na 

capa do processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 

477 da CNGC/MT.De mais a mais, postergo o pedido no tocante a 

expedição de alvará dos valores bloqueados nos autos, tendo em vista 

que não houve a intimação do Requerido quanto ao resultado da penhora 

realizada às fls. 65/67, desta forma, intime-se a parte Executada, através 

de Advogado constituído nos autos ou pessoalmente para, querendo, 

apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias, conforme delineado à 

fl. 64.Por fim, intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110867 Nr: 6428-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDB
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município 

de Nova Mutum/MT em desfavor de Gilnei Lorenci Dal Bianco.De proêmio, 

verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de bens da 

parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, postulou 

pela requisição das Declarações de Operações Imobiliária – DOI, de 

Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das Declarações de Operações 

Imobiliária - DOI da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme 

solicitado pelo Exequente à fl. 26, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Assim, 

intime-se a parte Requerente, para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 26504 Nr: 2596-71.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&FCLAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Sônia de Fátima da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município 

de Nova Mutum/MT em desfavor de Cavalcante & Fischer Cavalcante Ltda 

– Atual Modas.De proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente 

para pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado grande 

êxito, quando, então, postulou pela requisição das Declarações de 

Operações Imobiliária – DOI, de Imposto Territorial Rural – ITR e do Imposto 

de Renda da parte Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de 

Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca da 

desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para 

utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em 

privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre precedente 

dos recursos repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício 

eletrônico para a Receita Federal, requisitando cópia das últimas 

declarações de imposto de renda, do Imposto Territorial Rural – ITR e das 

Declarações de Operações Imobiliária - DOI da parte Executada, através 

do Sistema Infojud, conforme solicitado pelo Exequente à fl. 72, vez que, 

não há qualquer violação de intimidade a busca de bens da parte 

devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho fiscal. Ademais, a vida 

privada da parte Executada permanecerá intocada, e as informações 

patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do 

processo. Destaco que as declarações de imposto de renda possuem 

dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na 

capa do processo, bem como proceder em observância aos arts. 476 e 

477 da CNGC/MT.Assim, intime-se a parte Requerente, para que, 

querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108066 Nr: 4973-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738, Edson Emilia da Rocha - OAB:MT 22.746, JOSE AUGUSTO DE 

REZENDE JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.No caso dos autos, verifica-se o empenho de atos pelo 

Exequente para pesquisa de bens da parte Executada, não tendo logrado 

grande êxito, quando, então, postulou pela requisição das Declarações de 

Imposto de Renda da parte Executada.Releva notar ainda, que o Superior 

Tribunal de Justiça em julgados recentes assentou posicionamento acerca 

da desnecessidade de se esgotar todas as vias sobre pesquisa bens 

para utilização dos Sistemas Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), 

em privilégio a satisfação do crédito executado, inclusive sobre 

precedente dos recursos repetitivos. Desta forma, postergo a análise do 

pedido de pesquisa pelo sistema Bacenjud eis que fora realizado 

recentemente, entretanto, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas Declarações de Imposto de 

Renda da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme 

solicitado pelo Exequente às fl. 54, vez que, não há qualquer violação de 

intimidade a busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo 

os de cunho fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada 

permanecerá intocada, e as informações patrimoniais extraídas serão 

acobertadas pelo segredo na tramitação do processo. Destaco que as 

declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos, devendo a 

Secretaria Judicial apor a respectiva tarja na capa do processo, bem como 

proceder em observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Ademais, 

considerando que fora tentada a intimação da parte Executada acerca da 

penhora positiva no mesmo endereço de sua citação, com fulcro no Art. 

841, §4° do Código de Processo Civil, defiro o requerido à fl. 54, e 

determino à expedição de alvará judicial para liberação dos valores 

depositados nos autos, devendo a Secretaria Judicial guardar 

observância aos dados bancários informados à fl. 54.Assim, intime-se a 

parte Exequente, para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94437 Nr: 2697-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSRdT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:13226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município 

de Santa Rita do Trivelato – MT em desfavor de Tecmil Montagens Ltda.De 

proêmio, verifica-se o empenho de atos pelo Exequente para pesquisa de 

bens da parte Executada, não tendo logrado grande êxito, quando, então, 

postulou pela requisição das Declarações de Imposto de Renda da parte 

Executada.Releva notar, que o Superior Tribunal de Justiça em julgados 

recentes assentou posicionamento acerca da desnecessidade de se 

esgotar todas as vias sobre pesquisa bens para utilização dos Sistemas 

Informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud), em privilégio a satisfação do 

crédito executado, inclusive sobre precedente dos recursos 

repetitivos.Desta forma, defiro a expedição de ofício eletrônico para a 

Receita Federal, requisitando cópia das últimas declarações de imposto de 

renda da parte Executada, através do Sistema Infojud, conforme solicitado 

pelo Exequente à fl. 19, vez que, não há qualquer violação de intimidade a 

busca de bens da parte devedora em órgãos oficiais, mesmo os de cunho 

fiscal. Ademais, a vida privada da parte Executada permanecerá intocada, 

e as informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo 

na tramitação do processo. Destaco que as declarações de imposto de 

renda possuem dados sigilosos, devendo a Secretaria Judicial apor a 

respectiva tarja na capa do processo, bem como proceder em 

observância aos arts. 476 e 477 da CNGC/MT.Defiro a pesquisa sobre 

bens móveis da parte Executada, pelo Sistema Renajud.Anote-se, no 

entanto, que não se trata de penhora de bem móvel 
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(automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição 

visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, 

apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido.Assim, intime-se a parte Exequente, para que, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os 

autos conclusos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001436-66.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDU COSTA (REQUERIDO)

MUTUM INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS DE ACO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001436-66.2019.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO - ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MT13994-A X MUTUM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS DE ACO LTDA - ME e outros - 

Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181) Nos termos da legislação vigente e 

do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

autora, para que fique ciente das correspondências devolvidas no ID. 

30118740 e 30119062, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a 

expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o 

pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001704-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001704-23.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JANAINA NASCIMENTO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte reclamante para se 

manifestar acerca do pagamento em 15 dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 9 de março 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001461-79.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ROSANA FERREIRA NUNES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos 

termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a 

classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de 

seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 

2°, do Código de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do art. 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN CRISTINA FERREIRA GUTIERREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000782-50.2017.8.11.0086 REQUERENTE: KELEN CRISTINA FERREIRA 

GUTIERREZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do 

artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no 

Sistema PJe. Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu Ilustre 

Advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código 

de Processo Civil. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 

523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 9 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILENE EVANGELISTA DA GUIA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000182-29.2017.8.11.0086 REQUERENTE: NEUZILENE EVANGELISTA DA 

GUIA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002903-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE APARECIDA TEREZAN BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002903-17.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CLARICE APARECIDA 

TEREZAN BRANDAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Intime-se a executada para, 

no prazo de 15 dias promover a retirada das faturas declaradas 

inexistentes/nulas por ocasião da sentença, sob pena de multa diária de 

R$ 500,00, limitadas a R$ 10.000,00. Deve também ser intimada a 

executada para, no mesmo prazo, apresentar embargos à execução sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEAN MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000497-23.2018.8.11.0086 REQUERENTE: THIAGO LEAN MOREIRA 

MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Intime-se a 

parte executada para retirada do nome do exequente dos cadastros de 

proteção ao crédito no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de 

R$500,00 limitada a R$ 10.000,00. No mesmo prazo é facultado a 

executada apresentar embargos à execução. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de março 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002808-50.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MENIN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA KS LTDA - ME Vistos, etc. Defiro o 

pedido de Id. 29961966, suspendo o processo por 60 dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 10 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-58.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN DE MORAIS LEAO SILVA (REQUERENTE)

EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000128-58.2020.8.11.0086 REQUERENTE: KAREN DE MORAIS LEAO 

SILVA, EMANUEL VIEIRA LEITE DE FIGUEIREDO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS, DECOLAR.COM LTDA Vistos, etc. Acolho a justificativa 

para a redesignação da audiência. Ao senhor gesto para redesignar o ato. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 10 de março de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCOIRES SIQUEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000796-63.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.121,50 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALCOIRES SIQUEIRA PEREIRA Endereço: RUA DAS 

GARDENIAS, 2430, Q 04 LOTE 09, LIRIOS DO CAMPO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - MT14232-O POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 Senhor(a): ALCOIRES 

SIQUEIRA PEREIRA Pelo presente, extraído dos autos da AÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGAMENON CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 685 de 995



 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000804-40.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.796,32 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: AGAMENON CARLOS DA SILVA Endereço: DAS 

ARARAS, 1060, COND RESID SANTO INACIO, JARDIM, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - MT14232-O POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 Senhor(a): AGAMENON 

CARLOS DA SILVA Pelo presente, extraído dos autos da AÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCOIRES SIQUEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000796-63.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.121,50 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ALCOIRES SIQUEIRA PEREIRA Endereço: RUA DAS 

GARDENIAS, 2430, Q 04 LOTE 09, LIRIOS DO CAMPO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - MT14232-O POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 Senhor(a): ALCOIRES 

SIQUEIRA PEREIRA Pelo presente, extraído dos autos da AÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000806-10.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.875,39 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE MARIA DE ALMEIDA Endereço: DAS ITAUBAS, 

1480, COLINA II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS 

DO(A) REQUERENTE: SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - 

MT0014889A, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O POLO 

PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido 

Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO 

III, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 

Senhor(a): JOSE MARIA DE ALMEIDA Pelo presente, extraído dos autos da 

AÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-77.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON PEDROSO NEPONOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000808-77.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.117,00 ESPÉCIE: 

[Escolaridade, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a folha de 

salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: GEISON PEDROSO NEPONOCENO Endereço: DOS 

COQUEIROS, SN, QDA 13 LOTE 19, ADELMINA QUERUMBIM MARCHETTI, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A, MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 Senhor(a): GEISON 

PEDROSO NEPONOCENO Pelo presente, extraído dos autos da AÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER CLEISON GONCALVES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000826-98.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 9.901,18 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: VANDER CLEISON GONCALVES ARRUDA Endereço: 
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RUA DOS URUCUNS, 1541, QUADRA H, LOTE 6, RESID DAS ACACIAS, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A, MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O POLO PASSIVO: Nome: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 Senhor(a): 

VANDER CLEISON GONCALVES ARRUDA Pelo presente, extraído dos 

autos da AÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000883-19.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.448,66 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NELSON MARQUES DE ARRUDA Endereço: AV 

CURITIBA, 365 W, CIDADE NOVA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA 

CURVO - MT0014889A, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O 

POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 Senhor(a): NELSON MARQUES DE 

ARRUDA Pelo presente, extraído dos autos da AÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para apresentar Impugnação a 

Contestação, no prazo legal, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOUGLAS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001103-17.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 5.460,88 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOAO DOUGLAS BELEM Endereço: RUA DAS 

GARANTANS, 2213 W, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO - MT0014889A, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

MT14232-O POLO PASSIVO: Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 Senhor(a): JOAO 

DOUGLAS BELEM Pelo presente, extraído dos autos da AÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para 

apresentar Impugnação a Contestação, no prazo legal, sob pena de 

preclusão. NOVA MUTUM, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAISON FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002014-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TOP SOLUCOES - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRITEC AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002014-29.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: TOP SOLUCOES - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 

EXECUTADO: TRITEC AUTOMACAO ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - ME 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração e nulifico por erro material 

do despacho de Id. 29413055, devendo constar o seguinte despacho: 

Cite-se a parte Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 

03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça 

com a penhora e avaliação dos bens da parte Devedora, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando a parte Executada para 

comparecer o juizado, momento em que será designado audiência, caso 

houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de março 

de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 119209 Nr: 4885-77.2019.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES ADORNO, CICERO 

CORDEIRO, ADILA ROSA BUENO, JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20.655

 Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de ADILA ROSA 

BUENO, JOÃO BATISTA ALMEIDA SILVA, WANDERSON GOMES ADORNO 

e CICERO CORDEIRO DA SILVA, como incurso no art. 33, caput; no art. 35, 

ambos da lei 11.343/2006; e no art. 12 da lei 10.826/2003.

Devidamente notificados, os réus apresentaram oportunamente defesa 

prévia.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes 

indícios de autoria.

Destarte, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e 

por apontar indícios de autoria, RECEBO a denúncia ofertada, nos termos 

em que fora posta em juízo, dando aos denunciados João Batista Almeida 

Silva, Adila Rosa Bueno, Wanderson Gomes Adorno e Cicero Cordeiro Da 

Silva como incursos no art. 33, caput; no art. 35, ambos da Lei 

11.343/2006; e no art. 12 da Lei 10.826/2003, tudo em concurso material 

de crimes (art. 69, CP) e na forma do art. 29, CP.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 

2020 às 15h20min, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa na resposta à 

acusação, bem como a vítima e o réu para eventuais esclarecimentos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática estabelecida pela 

lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.
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Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intime-se e cumpra-se

Nova Xavantina/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39590 Nr: 424-09.2012.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO BORGES DA SILVA, SILMA ALVES 

DE MORAES, ESPÓLIO DE FRANCISCO COELHO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA MELO LUCAS - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar no prazo legal 

nos autos das devoluções da correspondências devolvidas de fls. 

201/203

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5675 Nr: 147-42.2002.811.0012

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.M.G. CALDAS LTDA, WALTER DE JESUS 

CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, sionara mari - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65715 Nr: 1036-73.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINO ALVES DA SILVA, LÁZARO ALVES 

FERNANDES, SEBASTIÃO FELIPE DE OLIVEIRA, VANDERLENE MARIA DE 

OLIVEIRA SILVA, ANA CELIA MOREIRA DA SILVA SALES, RUSA VIEIRA 

NEVES, VALERIA MAGNA GONZAGA FERREIRA, CARLA BEATRIZ 

PEREIRA, ENI MARIA TRICHES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 Vistos.

Cuida-se o feito de liquidação de sentença por arbitramento.

Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo o “tipo de ação”.

Nos termos do art. 510 do CPC, intimem-se as partes para apresentação 

de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 93088 Nr: 4363-21.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOANA RIBEIRO DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 À ref.103 foram expedidos alvarás eletrônicos referentes ao cumprimento 

da obrigação.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos à ref.103.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 93904 Nr: 4752-06.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSINA PEREIRA DE OLIVEIRA CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por NELSINA PEREIRA DE 

OLIVEIRA CARLOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

 À ref.93 foram expedidos alvarás eletrônicos referentes ao cumprimento 

da obrigação.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos à ref.93.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 68360 Nr: 21-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA APARECIDA 

DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 À ref.88 foram expedidos alvarás eletrônicos referentes ao cumprimento 

da obrigação.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos à ref.88.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 78445 Nr: 1053-41.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR CAMERA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDGAR CAMERA 

MACHADO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À ref.92 foram expedidos alvarás eletrônicos referentes ao cumprimento 

da obrigação.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos à ref.92.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 78329 Nr: 1010-07.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA BREITENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por TEREZINHA MARIA 

BREITENBACH, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À ref.98 foram expedidos alvarás eletrônicos referentes ao cumprimento 

da obrigação.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos à ref.98.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35479 Nr: 1552-35.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MENDES DE ABREU DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciaria de pensão por morte na qual postula a 

exequente o recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Em certidão à ref.12/13, noticiou-se a expedição de RPV e Precatório, em 

seguida, o levantamento de alvarás (ref.36).

 Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARO-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 73761 Nr: 2274-93.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOÃO BENTO DA 

COSTA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

 À ref.104 foram expedidos alvarás eletrônicos referentes ao cumprimento 

da obrigação.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos à ref.104.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 1594-74.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DORVALINA DOS REIS SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos .

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA DORVALINA 

DOS REIS SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS.

 À ref.106 foram expedidos alvarás eletrônicos referentes ao cumprimento 

da obrigação.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado alvarás expedidos à ref.106.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA À EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida se houver.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66880 Nr: 1944-33.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEAN CARLOS DOTTO, Cpf: 

52775925200, Rg: 94970555, brasileiro(a), solteiro(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 116.200,70 - Valor 

Atualizado: R$ 116.200,73 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos. Considerando as diligências realizadas nos 

autos onde restaram negativas, DEFIRO o pedido de citação por edital.Vale 

salientar que, conforme prevê o art. 258 do Código de Processo Civil, a 

parte que requerer citação por edital alegando dolosamente a ocorrência 

das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa 

de 05 (cinco) vezes o salário-mínimo.Expeça-se edital de citação, com 

prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo do edital e da defesa sem 

manifestação, nomeio como curador especial um membro da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, atuante nesta Comarca e diverso 

daquele que ajuizou a presente ação, para exercer a defesa da parte 

requerida citada por edital.Intime-se o defensor nomeado para, no prazo 

l ega l ,  se  man i f e s t a r . A p ó s ,  v i s t a  a  p a r t e  a u t o r a . Às 

providências.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WALTEMAR FERREIRA 

BORGES, digitei.

Nova Xavantina, 19 de fevereiro de 2020

Altair Gonçalves Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27168 Nr: 1605-84.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDSD, CFDS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLENE MARTINS DE SOUZA DAMAS, 

Cpf: 49593498168, Rg: 5124282, Filiação: Jeronima Ribeiro de Souza e Eloi 

Martins da Aparecida, data de nascimento: 13/08/2008, natural de 

Caiaponia-GO, casado(a), comerciaria, Telefone (66) 9205-8157. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da representante da parte autora MARLENE 

MARTINS DE SOUZA DAMAS para que em 5 (cinco) dias dê andamento no 

processo, sob pena de extinção do mesmo.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a parte autora encontra-se 

em local incerto e não sabido, conforme manifestação ministerial de fl. 43, 

determino sua intimação via edital para dar prosseguimento no feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, volvam-me os autos conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WALTEMAR FERREIRA 

BORGES, digitei.

Nova Xavantina, 27 de fevereiro de 2020

Altair Gonçalves Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26779 Nr: 1221-24.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICENTE RAIMUNDO DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, reconheço a ocorrência do fenômeno da 

prescrição intercorrente e, em consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

aqui aplicado subsidiariamente.Sem custas eis que o Estado é isento, nos 

termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.Sem honorários, tendo em 

vista que a parte executada não se manifestou no feito.Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, eis 

que o valor da presente execução é inferior a 500 (quinhentos salários 

mínimos).Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WALTEMAR FERREIRA 

BORGES, digitei.

Nova Xavantina, 03 de março de 2020

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27107 Nr: 1522-68.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA FERREIRA DA LUZ, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, reconheço a ocorrência do fenômeno da 

prescrição intercorrente e, em consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

aqui aplicado subsidiariamente.Sem custas eis que o Estado é isento, nos 

termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.Sem honorários, tendo em 

vista que a parte executada não se manifestou no feitoSentença não 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, eis 

que o valor da presente execução é inferior a 500 (quinhentos salários 

mínimos).Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas 

de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Nova Xavantina/MT, 09 de dezembro de 2019.Carlos Eduardo 

de Moraes e SilvaJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WALTEMAR FERREIRA 

BORGES, digitei.

Nova Xavantina, 03 de março de 2020

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19296 Nr: 1600-33.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR JOSÉ BATISTA 

PINHEIRO - OAB:OAB.SP n°77.475, LUCAS ALVES LEMOS SILVA - 

OAB:360328-SP

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que em 15 (quinze) dias, 

retire na secretaria da segunda vara a missiva expedida e. no mesmo 

prazo comprove sua distribuição na Comarca de Barra do Garças MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 2975-69.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES, OSVALDO 

ANTONIO SIQUEIRA, GERCINO CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JÁCOMO - 

OAB:OAB/GO 45.635, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - 

OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, IRON FRANCISCO DA SILVA - OAB:7137/MT, SERGIO 

TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Vistos.

Em atenção ao constante em fls. 313/314, DETERMINO que, expeça-se 

ctação no endereço dos herdeiros, sob pena de à inércia ser considerada 

como desinteresse no proceguimento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 1901-67.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIZ BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIZ BENTO - OAB:3.372-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da juntada do comprovante de pagamento pela parte executada 

(fls.25/26), e manifestação da exequente, expeça-se alvará para 

transferência dos valores bloqueados em favor de Leoniz Bento ( fls. 28).

Em seguida, intime-se a exequente para, em 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se expedido o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60798 Nr: 1927-65.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO BORGES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do recorrido de todo o processado, 

especificamente da decisão de fls. 53/55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 887-14.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FRANCISCO GOMES, AUTO PEÇAS 

ARAGUAIA LTDA, HOLLIDAI DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda do Estado de Mato 

Grosso em face de Auto Peças Araguaia Ltda. e outros.

 Em dado momento processual, o polo ativo, por seu procurador, requereu 

a extinção da demanda em razão do cancelamento da CDA, objeto da 

ação (fls.52).

Assim, com base no artigo 26 da Lei nº 6.830/80, julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, ante o cancelamento da CDA nº 201210662.

Sem custas processuais. Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63320 Nr: 2028-68.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLEIDE DE FÁTIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARTA SOARES DA COSTA, 

ADELINO ALVES SOARES, APARECIDO LEODENISE SOARES, ARMESINA 

ALVES SOARES, DIVINO NECIOMAR ALVES SOARES, JAUSTEI ALVES 

SOARES, JOÃO ROBERTO SOARES, JOSÉ CARLOS SOARES, KARINA DE 

SOUZA SOARES, ROGER MAIKON DE SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno da missiva, fica a parte autora intimada para 

manifestar nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65795 Nr: 1104-23.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE HONDA FLORES 

- OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito, 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de DILIGÊNCIA NA 

ÁREA URBANA deste município, informando que o referido valor deverá 

ser depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 
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mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

 PENHORA / AVALIAÇÃO (6 MATRÍCULAS)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-46.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RT INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA & MENEGHETTI LTDA - EPP (REU)

MARCELO BASTOS BRITO (REU)

 

PROCESSO n. 1000260-46.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:RT INFORMATICA 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO DE 

OLIVEIRA SILVA POLO PASSIVO: MARCELO BASTOS BRITO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO 

RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000455-65.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CRUVINEL SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MANFREDINI HAPNER OAB - PR10515 

(ADVOGADO(A))

TARCISIO ARAUJO KROETZ OAB - PR17515 (ADVOGADO(A))

FABIOLA POLATTI CORDEIRO OAB - PR0021515A (ADVOGADO(A))

RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES OAB - PR14068 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 28909717), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 28909717, no valor de R$=15.710,88= (quinze mil 

setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado 

até o dia 06/02/2020. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo 

sem comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa 

prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 10 de 

março de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 4/2020-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:

 I – CONCEDER a Servidora TÂNIA MARIA FERREIRA SIGNOR, matrícula 

6370, 10 (dez) dias de licença-prêmio, referente ao quinquênio do período 

de 1987/1992, para serem usufruídos no período de 30/03/2020 a 

08/04/2020.

 II – Proceda-se com a devida comunicação ao Departamento de Recursos 

Humanos.

 Paranatinga - MT, 10 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 5/2020-CA

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de 

Direito Diretor do Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:

 I – CONCEDER a Servidora Gabrielle Paulina Signor da Mata, matrícula 

24371, 10 (dez) dias de licença-prêmio, referente ao quinquênio do 

período de 19/07/2013 a 19/07/2018, para serem usufruídos no período de 

30/03/2020 a 08/04/2020.

 II – Proceda-se com a devida comunicação ao Departamento de Recursos 

Humanos.

 Paranatinga - MT, 10 de março de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001023-82.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SPINELLA DE OLIVEIRA OAB - PR50994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BEVILACQUA LTDA (REQUERIDO)

Adriano Darcy Bevilacqua (REQUERIDO)

VANDA INES JOHANN BEVILACQUA (REQUERIDO)

DARCY BEVILACQUA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

Preparo da Carta precatória bem como o Pagamento da Diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado. Informo ainda que a guia 

deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001248-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-97.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FATIMA SENGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001234-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001189-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JACOB HAIMUSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000140-04.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 10 de Março de 2020. Zélia 

Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001775-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALIMA NUNES SALIM (REQUERIDO)

NADIN NUNES SALIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

complemento ao pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, tendo em vista o Endereço estar localizado na 

Zona Rural (Fazenda Santo Antônio). Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. Paranatinga, 

10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001669-92.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001669-92.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: MARIA JOSE BEZERRA REQUERIDO: AGUAS DE 

PARANATINGA LTDA. VISTOS, O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A 

declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa 

da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para 

indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para 

afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) 

contra-tação de advogado particular, dispensando a atuação da 

Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 10 (dez) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do 

trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) 

cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo 

prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob 

pena de extinção, sem nova intimação. Int. Paranatinga, 21 de novembro 

de 2019. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000444-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-52.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARQUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000451-29.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES ALVES RIBEIRO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLEZIO MOREIRA DA SILVA OAB - MT14277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 25478556. Paranatinga, 10 

de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001328-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ GOETTEMS (REQUERENTE)

JOSCELI LAZZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLEZIO MOREIRA DA SILVA OAB - MT14277/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

DIEGO LAZZARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Decisão ID 25479905. Paranatinga, 10 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000448-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001006-80.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001011-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001007-65.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001012-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Paranatinga, 10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000430-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA VENANCIO MIGNOT ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO FARIA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AIRTON CAMPOS DE FARIA (TESTEMUNHA)

SUDARIO RODRIGUES BORGES (TESTEMUNHA)

WALDOMIRO VAZ RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

CERTIFICO QUE, POR ORA, DEIXEI DE CADASTRAR AS TESTEMUNHAS 

DO PÓLO PASSIVO KLEBER LAZZARI, CPF 674.126.589-15 e JOSÉ 

INÁCIO VARGAS, 405.946.630-91, CONFORME ID 27996446, DEVIDO 

HAVER INCONSISTÊNCIAS QUANTO AOS SEUS CPF’S. AS DEMAIS 

TESTEMUNHAS FORAM CADASTRADAS. DIANTE DISSO, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE QUE SEJA INTIMADA O 

ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA PROCEDER A CORREÇÃO 

DOS CPF’S.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001578-02.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ROGGIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

Preparo da Carta Precatórira, bem como o Pagamento da Diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado. Informo ainda que a guia 

deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias 

Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este 

Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001611-89.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora do Despacho ID 25805781. Paranatinga, 10 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA DA ROSA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-02.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON LOURENCO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do despacho de ID 23490400 que designou 

audiência para o dia 12/03/2020 às 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001013-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARCINA CHAVES FERREIRA (AUTOR(A))

ALAOR FERREIRA PREGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO(A))

Rudimar Panis Fachinetto OAB - MT5864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REU)

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES OAB - SP104106 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte requerida do Despacho de ID 26233362. Paranatinga, 

10 de Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001208-23.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FILIPIN LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 
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Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Decisão de ID 26248079. Paranatinga, 10 de 

Março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001009-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001009-35.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Acolho o pedido do ID. 25455813. 

Expeça-se ofício à agência 0790, do Banco Bradesco S/A, localizado na 

Avenida Bandeirantes,2281,Centro, Paranatinga/MT, para que confirme os 

créditos realizados na conta de nº 516417-6, em titularidade da parte 

autora no valor de R$ 469,88, em maio de 2013. Com a juntada, digam as 

partes no prazo legal. Cumpra-se. Paranatinga, 10 de março de 2020. 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001016-27.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido do ID. 25316491. 

Expeça-se ofício à agência 790, conta 516417-6, do Banco Bradesco S/A, 

localizada na Avenida Bandeirantes, nº 2281, Centro, na cidade de 

Paranatinga/MT, para que confirme os créditos realizados na conta de nº 

516417- 6, em titularidade da parte autora no valor de R$ 966,06, em 

fevereiro de 2018. Com a juntada, digam as partes no prazo legal. 

Cumpra-se. Paranatinga, 10 de março de 2020. Fabricio Savio da Veiga 

Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001010-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1001010-20.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Defiro o pedido constante no ID. 25453906. 

Expeça-se ofício à agência 0790, do Banco do Bradesco S.A., localizada 

Avenida Bandeirantes, nº 2281, Centro, Paranatinga - MT, para que 

confirme os créditos realizados na conta de nº 516417-6, em titularidade 

da parte autora no valor de R$695,13, em outubro de 2014. Com a juntada, 

digam as partes no prazo legal. Paranatinga, 10 de março de 2020. 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97740 Nr: 1198-93.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Correa de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Após verificar a resposta à acusação ofertada pelo réu, entendo que não 

é caso de absolvição sumária, eis que ausente às hipóteses do artigo 397 

do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, designo o dia 16/04/2020, às 13:00 horas, para audiência 

de instrução e julgamento.

Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 3307-85.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora Banco do Brasil para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, tendo em vista o endereço ser em Comarca contígua 

Gaúcha do Norte.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84640 Nr: 4518-25.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vargas de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Fernanda Dela Justina - OAB:24853/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte Denunciada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 104/123, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 50808 Nr: 2325-13.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Pedro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte credora para indicar bens que 

satisfaçam a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78210 Nr: 1386-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBM, SBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da devolução da Carta Precatória às fls.44/52.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 527-36.2020.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Gomes Damasceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em preventiva do 

indiciado Diego Gomes Damasceno.Expeça-se mandado de prisão 

preventiva, atualizando-se o BNMP.Tendo em vista que este magistrado 

encontra-se realizando o Curso de Formação Continuada Para 

Magistrados sobre o tema: "Fundamentação da Sentença Cível no 

CPC/2015” na Escola Superior da Magistratura em Cuiabá/MT, bem como 

que a Promotora de Justiça Criminal estará em curso nos dias 04, 05 e 06 

de março, conforme Ofício n. 010/2020/PJ/Paranatinga/MT, designo 

audiência de custódia para o dia 11/03/2020, às 17h00m.Int.Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Apense-se a medida protetiva de código 105068 e a 

eventual ação penal/inquérito policial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89453 Nr: 2249-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, FLÁVIO LUÍS DOS SANTOS - OAB:2238

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de liberdade formulado à fl. 398, o que faço com fulcro assente no 

artigo 312 do Código de Processo Penal.Quanto ao pleito de 

recambiamento do acusado para o Estado de Rondônia, em consonância 

com o parecer ministerial, tenho por bem em INDEFERI-LO.Sendo certo que 

o acusado encontra-se preso por este processo e a instrução ainda não 

foi encerrada e não há que se falar, por ora, em recambiar o mesmo para 

outro Estado da Federação.Tendo em vista o teor da Certidão de fl. 396 

onde o Sr. Oficial de Justiça informa a impossibilidade de efetivar a 

condução coercitiva das vítimas determinada por este Juízo eis que a 

vítima P. L. R. M. encontra-se em uma gestação de risco, a vítima M. R. M. 

está com bebê recém nascido bem como a estrada que liga o Distrito de 

Santiago do Norte à este Município está em péssimo estado, o que 

acarretaria grande risco para ambas, deixo de designar audiência neste 

ato.Intime-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53017 Nr: 2231-31.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvim Rochteschel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A, Nufarm Indústria Química e 

Farmacêutica S/A, Dva Agro do Brasil - Comércio Importação e Export. de 

Insumos Agropecuários Ltda, Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Camilla Alves Ygesca Rodrigues - 

OAB:202.196/SP, Cláudia Cristina de Oliveira Leite - OAB:200.841/SP, 

Fabio Goes Cintra - OAB:320818, FELIEPE TRAZZI CARVALHO - 

OAB:OAB/CE 23910, Fernanda de Mesquita Teles - OAB:OAB/CE 

11.599, Janice Terezinha Andrade da Silva - OAB:18192-A/MT, 

JERITZA GURGEL HOLANDA ROSARIO DIAS - OAB:OAB/CE 13130, 

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:9.977/MT, JOSERISSE HORTENCIO 

DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:OAB/CE 23981, Marcos Vinicius 

de Oliveira Maciel - OAB:196.784-E/SP, Pablo Cortez Loi - 

OAB:11152/MT, Paulo Eduardo Machado Oliveira de Barcelos - 

OAB:79.416/SP, PAULO ROBERTO SILVA JUNIOR - OAB:OAB/CE31014, 

RICARDO SARQUIS MELO - OAB:OAB/CE 10633, Rodolfo Licurgo 

Tertuliano de Oliveira - OAB:10.144/CE

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de intimação para comparecer na audiência 

de instrução e prestar depoimento pessoal ou ofereça os meios para o 

cumprimento, tendo em vista que o endereço da parte autora é em zona 

rural. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86890 Nr: 889-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO Internacional Grãos e Oleaginosas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Costa Escobar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o exequente para indicar bens 

que satisfaça a execução em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30470 Nr: 909-44.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura Cabral, ROGERIO BARAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Francisco 

Carlos Carlinhos Nascimento, J.J. Indústria Comércio e Construção Ltda, 

Aurora Construções e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6.755 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6.755 MT, Luiz Antonio 
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Pôssas de Carvalho - OAB:2623/MT, Rogerio Barão - OAB:8313

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte exequente acerca do 

cálculo às fls.2152.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000402-51.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (ORDENADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta de Ordem, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000475-23.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MEDEIROS TELES OAB - GO28781 (ADVOGADO(A))

ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA OAB - GO41809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. (REQUERIDO)

E. P. D. S. T. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000238-86.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBERTO LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN (REU)

VILBER STEIN (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000238-86.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

usucapião proposta por FLORISBERTO LEAL em desfavor de VILBER 

STEIN e s/m SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN, todos já 

qualificados nos autos, em que pugna, inicialmente, pela concessão da 

justiça gratuita ou o parcelamento das custas, bem como pela averbação 

da presente ação na matricula do imóvel. De elementar conhecimento que, 

nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, para que 

as partes sejam beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário 

que se acoste nos autos comprovante de renda ou declaração, de próprio 

punho ou por representantes com poderes específicos, de que não tem 

condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento 

próprio ou de sua família. Acontece que tal requerimento deve ser feito 

fundamentadamente, o que não foi o caso, eis que o autor se limitou em 

dizer que não têm condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. Por outro lado, conforme cediço, o novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 98, § 6º, previu a possibilidade do parcelamento das 

custas judiciais, ficando a encargo do juiz analisar os requisitos 

autorizadores para tanto. De igual maneira, a CNGC/MT, visando dar 

efetividade à contemporânea lei adjetiva civil, estabeleceu em seu art. 468, 

§ § 6º, 7º e 8º os demais parâmetros a serem observados pelo 

magistrado, dos quais merece relevo o fato de ser possível o 

parcelamento das custas tão somente em relação àquelas de 

adiantamento, não incluindo, pois, a taxa judiciária e as demais custas 

porventura existentes ao longo do feito. Ademais, para alçar ao 

deferimento de tal benesse imperioso, também, que a parte postulante 

comprove a impossibilidade momentânea de adimplir os emolumentos de 

distribuição em sua forma integral, conforme entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentado pela 5ª Câmara 

Cível no julgamento da Apelação nº 112428/2016, realizado em 

15.03.2017, em que figurou como relatora a Desembargadora Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva. Deste modo, nos termos do artigo 321, 

do NCPC, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça ou o parcelamento das custas, neste caso devendo 

esclarecer se em 03 (três) ou 06 (seis) parcelas, eis que em sua petição 

inicial consta as duas possibilidades, sob pena de indeferimento, ou, 

querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito. No mesmo prazo, a parte autora deverá fundamentar seu pedido 

de averbação da presente ação na matricula do imóvel, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, 

data inserida no sistema. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50624 Nr: 2138-05.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321, Jéssica Freitas Coimbra - OAB:26354, 

Leoveral Francisco Lopes - OAB:3549-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321, Jéssica Freitas Coimbra - OAB:26354, 

Leoveral Francisco Lopes - OAB:3549-B

 Certifico que os embargos são tempestivos. Diante disso, intimo a parte 

contraria para se manifestar sobre os mesmos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 14467 Nr: 864-50.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Helena Dalsoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Marcio Emerson Alves Pereira - OAB:175890/SP, 

Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato - 

Procurador Federal - OAB:1553238/MT

 Vistos em Regime de Exceção.

Considerando o julgamento dos Embargos à Execução em apenso, 

aguarde-se o trânsito em julgado e TRANSLADE-SE o necessário ao 

presente feito.

Após o DESAPENSEM-SE e INTITME-SE a exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Paranatinga-MT, 26 de setembro de 2019.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 54202 Nr: 331-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Cezar Lemes de Araújo, Antonio Carlos 

Conceição da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É a síntese do necessário.Delibero:a) Tendo em vista que o réu Antônio 

Carlos Conceição da Costa mudou de endereço sem informar o juízo (fls. 

261/264), estando agora em local incerto e não sabido, decreto sua revelia 

nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. b) Expeça-se 

carta precatória à comarca de Rosário do Oeste/MT com a finalidade de 

proceder ao interrogatório do réu Marco Cezar Lemes de Araújo, eis que 

inviável determinar que ele compareça neste Juízo para tanto.c) 

Expeça-se carta precatória à comarca de Nova Ubiratan/MT com a 

finalidade de proceder a oitiva da testemunha Elpidio Estevão da Silva.d) 

Oficie-se o Juízo de Cascavel/PR, solicitando o envido do CD-ROM 

contendo o depoimento da vitima Edson Luiz Massaro.e) Intime-se a 

defesa do réu Antonio para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena 

de preclusão, se desiste da oitiva da vitima Rovilio Mascarello ante a 

informação trazida pelo seu filho de que ele encontra-se enfermo.f) 

Oficie-se a Autoridade Policial Judiciária Civil para que esclareça o motivo 

do não comparecimento dos Policiais Civis Raimundo Xavier Sobrinho, 

Hudson Arlindo Correia de França e Walter Sérgio Gomes da Mata na 

audiência realizada no dia 24 de janeiro de 2019, eis que a unidade foi 

devidamente e previamente oficiada para tanto, bem como para que 

informe a atual lotação de cada um deles.g) Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de novembro de 2020, às 15h30min 

(MT) (esta audiência terá a finalidade de realizar a oitiva das testemunhas 

João Maria Pereira, Adão Rodrigues Borges, Raimundo Xavier Sobrinho, 

Hudson Arlindo Correia de França e Walter Sérgio Gomes da 

Mata).Intimem-se.Ciência ao Parquet.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as devidas cautelas.Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97926 Nr: 1283-79.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Tomaz da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, rejeito a preliminar de absolvição sumária.Por fim, consigno 

que os demais argumentos se confundem com o mérito da causa, razão 

pela qual deixo de analisa-los neste momento processual.Pois bem. 

Saneado o feito, e não havendo outras questões a serem dirimidas, 

designo o dia 03 de novembro de 2020, às 16h30min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.Intime-se a defesa do réu para 

apresentar em 24h o rol de testemunha, sob pena de preclusão do seu 

direito.Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.Intime-se o acusado 

cientificando-o da presente audiência.Depreque-se, a oitiva de eventuais 

testemunhas residentes em outras comarcas.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/ MT, 

19 de fevereiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14467 Nr: 864-50.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Helena Dalsoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Marcio Emerson Alves Pereira - OAB:175890/SP, 

Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato - 

Procurador Federal - OAB:1553238/MT

 Código 14467.

VISTO,

Tendo em vista que já fora homologado o calculo judicial, à secretaria para 

que proceda como cumprimento da sentença de fl. 179, com a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor (RPV), atentando-se a sentença, 

instruindo-o com os documentos necessários, em favor do exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67177 Nr: 499-10.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67177

VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA SOCORRO DE 

JESUS SANTOS em face da sentença prolatada às fls. 108/112, conforme 

se vê às fls. 112/114.

Instado a se manifestar, o requerido quedou-se inerte.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Aduz o embargante que houve erro contradição na sentença proferida às 

fls. 108/112, eis que apesar da parte autora ser contribuinte individual foi 

fixado um salario mínimo a titulo de aposentadoria.

Merece provimento os embargos declaratórios, eis que a fixação do 

quantum a ser percebido pelo contribuinte individual deve ser calculado 

nos termos da Lei 8.213/91.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito dou 

parcial provimento ao recurso, modificando a sentença atacada para fazer 

constar o seguinte texto no referido decisum:

“Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder à requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no importe de 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), devido a 

partir do dia seguinte da cessão do auxílio-doença.

No mais, mantenho incólume a sentença.

Intimem-se.

Cumpra, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 3290-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Ramaria Pereira da Costa - OAB:24305/0, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74298

 VISTO,

Compulsando os autos constato que o AR expedido com a finalidade de 

intimar o executado da audiência de conciliação agendada pelo CEJUSC foi 

encaminhado a endereço diverso.

 Deste modo, considerando que o executado almeja a composição com a 

exequente, determino que a secretaria cadastre provisoriamente as 

advogadas peticionantes de fls. 50/51 no Sistema Apolo para que sejam 

intimadas a juntarem procuração aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

bem como para que sejam intimadas acerca da nova audiência a ser 

designada pelo CEJUSC e ainda para que recolham a diligencia do Oficial 
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de Justiça para a expedição de carta precatória à cidade de Gaúcha do 

Norte, visando à intimação pessoal do executado, se assim desejar.

Assim, determino novamente a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador devidamente capacitado e cadastrado no 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Intimem-se as partes, pessoalmente (no caso da parte executada, desde 

que recolhida a diligencia do Oficial de Justiça) e via DJE, para que 

compareçam à audiência a ser designada.

Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 170-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelfonso Dias Rodrigues, Braulio Cunha 

Junqueira, Alessandro Chagas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75559

VISTO,

Defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público à fl. 808.

Deste modo, determino:

1. Certifique-se a secretaria o decurso de prazo para a apresentação de 

resposta a acusação pelo requerido Alessandro Chagas de Oliveira.

Se for o caso, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para a 

apresentação de contestação.

2. Embora seja possível a citação postal em ação civil pública por 

improbidade administrativa, esta forma de citação, para além da 

necessidade de comprovação de seu recebimento por AR (Súmula 429 do 

STJ), exige que a recepção da carta de citação seja direta ao destinatário, 

ou seja, que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio réu, não 

por terceira pessoa, como ocorreu (STJ-Corte Especial, ED no REsp. 

117.949; RSTL 88/187, 95/391, STJ-RF 351/384, RT 827/322).

Deste modo, determino que a secretaria certifique se o requerido Braulio 

Cunha apresentou contestação.

 Caso negativo, determino que seja expedido mandado de citação, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça, ao endereço indicado à fl. 808.

3. Por fim, apresentadas as respostas à acusação, dê-se vistas ao 

Ministério Público para impugna-las.

 4. Sem prejuízo do acima exposto, cadastre o advogado peticionante de 

fls. 801/805 provisoriamente no Sistema Apolo e intime-o para que 

regularize sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de cancelamento do cadastramento.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59600 Nr: 339-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Getulio 

Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 59600

VISTO,

CHAMO O FEITO A ORDEM.

 Cuidam-se os presentes autos de Ação Civil Pública por ato de 

Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual face 

de JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE CARVALHO E GETULIO GONÇALVES 

VIANA, todos regularmente qualificados nos autos.

Inicialmente, determino que a secretaria cadastre no Sistema Apolo a 

advogada constituída pelo requerido Getúlio Gonçalves Viana (fl. 245).

Em seguida, considerando a certificação de fl. 243 determino que a 

secretaria recupere os documentos extraviados, através do Sistema 

Apolo, certificando nos autos, eis que impossível de outra maneira.

Após, determino que o processo seja reenumerado, visando colocá-lo em 

ordem.

 Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público para impugnar a 

contestação apresentada pelo requerido Getúlio.

Por fim, venham-me os autos conclusos para sanemaneto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82221 Nr: 3431-34.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio da Areia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton dos Santos, Luiz Carlos Ferreira, 

Reginaldo Eleotero, Ramiro de Oliveira Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Roberta da Silva - 

OAB:6902, ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - OAB:13807/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3431-34.2017.811.0044 (Código 82221)

VISTO,

Primeiramente, indefiro o pedido de decretação da revelia dos requeridos, 

considerando que, observando detidamente os autos, estes sequer foram 

citados.

Exsurge-se da certidão do Senhor Oficial de Justiça que os requeridos 

não foram encontrados no imóvel objeto da lide, de forma que até o 

momento não foram cientificados dos termos da ação, tampouco 

oportunizado o contraditório (fls. 332).

 Apesar da parte autora não ter declinado endereço dos requeridos na 

inicial, tal diligência é imprescindível para que seja perfectibilizada a 

triangularização da relação processual.

Assim, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, aportando aos autos endereço hábil à citação dos 

requeridos, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção 

do processo sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22045 Nr: 820-26.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Corso Martins e Silva, Espólio de Paulo 

Roberto Keiki Matsumoto, Célia Rossi Matsumoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, Paulo 

Antônio de Souza - OAB:107.830 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Lopes Theodoro - 

OAB:139.970/SP

 , DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome dos executados Espolio 
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de Paulo Roberto Keiki Matsumoto, Célia Rossi Matsumoto, CPF: 

045.310.268-96 e Maria Aparecida Corso Martins e Silva, CPF: 

024.981.098-03 até o limite da divida atualizada, no valor de R$ 16.179,52 

(dezesseis mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) 

conforme cálculos atualizados às fl. 310.Havendo bloqueio de dinheiro, 

dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 

executada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação.No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da 

resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que 

não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da 

executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, 

desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga – MT, 

20 de fevereiro de 2020.Fabrício Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87356 Nr: 1119-51.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Werner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

Localiza Rent a Car S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA CEDIN LIMA - 

OAB:OAB/MG 152.308, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença de fls. 

173/177.Sem prejuízo, intimem-se as partes requeridas para que 

apresentem contrarrazões ao recurso de apelação no prazo de 15 

(quinze) dias.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias 

previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso 

adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103797 Nr: 3221-12.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Nelson Garcia, Wesley Pereira Jesus, 

Tomaz Alves Nogueira Pereira Neto, Cleber Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CARLOS DE 

MORAIS - OAB:25598/GO, LEONARDO DORNELLES SALES - 

OAB:25782/O, MIRIAM RIBEIRO GUIMARAES - OAB:48116/GO

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado os patronos 

dos Denunciados para ciência da decisão de fls. 264/267.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 2412-32.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira Penço, Celia de Carvalho 

Ferreira Penço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 PR, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os requeridos para no 

prazo de 5 (cinco) dias informar os dados bancários para transferência 

dos valores depositados nos autos, sendo 50% dos valores depositados 

nos autos à representante do espólio de Celso Ferreira Penço (fls. 

262/262v), bem como 50% à requerente Célia de Carvalho Ferreira Penço 

à conta a ser indicada por seu advogado constituído, conforme decisão de 

fls. 268.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84261 Nr: 4367-59.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 1234-72.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião David Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89299 Nr: 2179-59.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldecy Pires das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55923 Nr: 1697-53.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elza Schilling, Olindo Vogel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A, Luiz Henrique Vieria - OAB:55639-A

 IMPULSINO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação aos embargos de 

declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 56807 Nr: 2297-74.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dauro da Silva, Mauro Domingo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, 

João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

para no parzo de 05 (cinco) dias manifestar acerca dos embargos de 

declaração de fls. 280/284.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 1823-69.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Meres de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Lorenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o Embargado para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50309 Nr: 1838-43.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toribio Corte Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias acerca do cálculdo do 

contantador judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52878 Nr: 2088-42.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Cecília Wessner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basf S/A, Syngenta- Proteção de Cultivos 

Ltda, Bayer Crospscience Ltda, Defend Produtos e Serviços 

Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT, Paulo Eduardo 

Machado Oliveira de Barcellos - OAB:79.416/SP

 IMPUSIONO estes autos com a finalidade de intimar o requerido para 

manifestar acerca da impugnação de fls 960/962 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31475 Nr: 1905-42.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados - PCG - Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484/A, Jorge José JustiWaszak - OAB:16.878/PR, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:28.933/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora, para no prazo de 5 dias, juntar nos autos a guia de recolhimento 

das custas do Oficial de Justiça para o endereço da Comarca de 

Paranatinga-MT conforme endereço do requerido constante às fls. 06, 

pois a Guia juntada às fls. 97/v se refere a comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76937 Nr: 737-92.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair José Malacarne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53100 Nr: 2311-92.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Luis Morin, DERILENES PEREIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o exequente 

para no prazo de 15 dias apresente valor atualizado da divida, bem como 

requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61600 Nr: 1254-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auta David dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71073 Nr: 2035-56.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rossival Martins de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 
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Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14467 Nr: 864-50.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Helena Dalsoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Marcio Emerson Alves Pereira - OAB:175890/SP, 

Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato - 

Procurador Federal - OAB:1553238/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 10 dias, nomear um representante do espólio 

para expedição do RPV/PRECATÓRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27196 Nr: 186-59.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Helena Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29108 Nr: 2106-68.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espedito Caetano da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30086 Nr: 525-81.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Aparecida Lima da Rocha, DLdRFG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal do INSS - OAB:MAT. 1378646

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52494 Nr: 1705-64.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Maria Alves de Campos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54410 Nr: 510-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arzelina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55743 Nr: 1553-79.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Corina Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55771 Nr: 1575-40.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Pereira de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58370 Nr: 3301-49.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima da Silva Nogueira Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59172 Nr: 144-34.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Lima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61570 Nr: 1231-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Monteiro Alves Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61624 Nr: 1265-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Hercílio Walter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66237 Nr: 70-43.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67944 Nr: 774-56.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves Ribeiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 1668-32.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78047 Nr: 1272-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78058 Nr: 1283-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalvo Antunes Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81688 Nr: 3132-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalídia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85870 Nr: 420-60.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida da Silva Roloff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para no prazo de 05 dias, informe os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 3290-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Ramaria Pereira da Costa - OAB:24305/0, 

Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as advogadas da parte requerida 

Doutoras Camila Schneider Garcia Salamoni e Cristiane dos Santos 

Menino, para juntarem procuração aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64615 Nr: 2616-08.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Albertina Simoes Pontes Ivantes, Jose Claudio 

Ivantes, Francisco Ferreira Simoes Pontes, Ivone Terezinha Benetti Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dante Gazoli Conselvan, Adeluci Moraes, 

Atilanio Albino da Silva, Rosilene Moura de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Tillvitz - 

OAB:35.881/PR, MARCO AURELIO GRESPAN - OAB:32.067/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Lindomar Rosa - 

OAB:9876/MT, Leonardo Zanella Bonetti - OAB:59172/RS

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo de 15 (quinze)dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53123 Nr: 2328-31.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto José Werlang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rocha Irrigação e Agropecuária Ltda, Irmãos 

Capuci Ltda, Elton Vinícius Capuci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, NEIDE BARBADO - OAB:14805-B, PAULA SILVA SENA 

CAPUCI - OAB:12.301/MS, Robinson Fernando Alves - OAB:8.333 

OAB/MS, THAIS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - OAB:19.974/MS, 

THIAGO NASCIMENTO LIMA - OAB:12486, Vladimir Rossi Lourenço - 

OAB:3.674 OAB/MS

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes acerca das 

informações de fls 297/298, comunicando sobre a audiência no Juízo 

deprecado - Designada para o dia 28/04/2020 às 13h15m, bem como para 

providências que se fizerem necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23519 Nr: 2301-24.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente 

para manifestar nestes autos no prazo de 15 (quinze)dias, no que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27179 Nr: 169-23.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Minatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Exequente para no prazo de 5 

dias, apresente conta para realização da transferência do valor mediante 

Alvará, pois a conta apresentada às fls. 206 é do executado EDIO 

MINATTO e não do Exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17479 Nr: 1554-45.2006.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Silveira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Silva Lima - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada as partes, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19817 Nr: 1283-02.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo José Catapan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para, no 

prazo de 05 dias, comparecer na secretaria e retirar o dinheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20297 Nr: 1760-25.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A, Osmar Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropar Comércio e Representações Ltda, 

Cleocir Bugoni, Paulina Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 
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de Oliveira Junior - OAB:21.051-B/MT, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o Autor para no prazo de 5 dias, 

compareça nesta Secretaria para retirada da certidão de Averbação 

solicitada nestes autos às fls. 293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20349 Nr: 1812-21.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

Autora para no prazo de 5 dias, trazer nos autos os dados bancários para 

expedição de Alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21902 Nr: 689-51.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Michels, Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Gomes dos Santos, Construtora Campoy 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, JAQUELINE FREITAS LIMA - OAB:278642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:153723, Fabio da Silva Guimarães - OAB:264912/SP, 

LILIAN SOUSA NAKAO - OAB:343015/SP

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte exequente, para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que entender de direito, 

conforme decisão de fls. 562/563.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 1650-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renir Lino Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da Portaria 01/2019-GAB, IMPULSIONO o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso adesivo de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220 Nr: 510-40.1996.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Joaquim Miguel Solani Tornades, Maria Lucia 

Scalli de Solani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sizuo Uemura, Helena Masako Tsumori 

Uemura, José Domingos de Souza, José Gomes Ferreira, Nazareno 

Gomes ferreira, Benta Gonçalves ferreira, Orides Paiola, Alzira Ranucci 

Paiola, Orgair Gonçalves de Faria, Jorge Corrêa Gomes, Julia Rufina de 

Jesus, Lauro Antonio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Campos Fraga - 

OAB:24546/SP, José Ferreira da Silva - OAB:8191/MT, Luiz Ferreira 

da Silva - OAB:1357/MT, Milton Vizini Corrêa Junior - OAB:3076 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso José Urio Junior - 

OAB:16.407/MS, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado o patrono do exequente para, no 

prazo de 05 dias, comparecer na secretaria e retirar o dinheiro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7438 Nr: 103-24.2002.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renascer Armazéns Gerais de Produtos 

Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o executado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos extrato completo 

das movimentações realizadas nos últimos 06 (seis) meses na conta 

poupança em que foi realizado o bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64730 Nr: 2660-27.2015.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comercio de Cerais Unai Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Almeida 

Neto - OAB:18314/MT, RODOLFO GERMANO TAQUES - 

OAB:18242-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:7623-A/MT, Thiago Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade intimar partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, apontem o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso, indiquem assistentes técnicos e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão (artigo 465, § 1º, I e II do 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74276 Nr: 3276-65.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSD, VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT, 

Tayná Borille Rodrigues Garcia - OAB:22615-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74276

VISTO,

Ciente da comunicação da prisão do executado (fls. 57/62).

No mais, aguarde-se o decurso do prazo da prisão civil (noventa dias) ou 

o

pagamento do débito alimentar.

Esgotado o prazo ou sobrevindo o pagamento, promova-se a liberação do

executado expedindo-se o competente alvará de soltura.

Oficie-se o Juízo de Primavera do Leste/MT, informando o cumprimento da

prisão, bem como requerendo a atualização no Banco Nacional de 

Mandado de Prisão – BNMP,

eis que como o mandado foi inserido por aquele Juízo, apenas ele tem a 

possibilidade de

atualiza-lo.

Intime-se.

Cientifique-se o Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 09 de março de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 1233-87.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 250-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valda Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87155 Nr: 1025-06.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lupercio Honorato de Assunção Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87163 Nr: 1033-80.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 170-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelfonso Dias Rodrigues, Braulio Cunha 

Junqueira, Alessandro Chagas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Miranda Pereira da Silva 

- OAB:22911

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

do Requerido IDELFONSO DIAS RODRIGUES para que no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize sua representação processual, sob pena de 

cancelamento do cadastramento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88418 Nr: 1710-13.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida de Jesus Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88425 Nr: 1717-05.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozeni Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88427 Nr: 1719-72.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crecilda Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88428 Nr: 1720-57.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giseli Chiodi Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88432 Nr: 1724-94.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Luzia Francisca de Aguiar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88434 Nr: 1726-64.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88437 Nr: 1729-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rejane de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88466 Nr: 1754-32.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88467 Nr: 1755-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Rodrigues de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88472 Nr: 1760-39.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88475 Nr: 1763-91.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88518 Nr: 1783-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovair Liborio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88519 Nr: 1784-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iron Vieira Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88523 Nr: 1788-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Bernini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88560 Nr: 1811-50.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Olinda Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88856 Nr: 1947-47.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilia Araújo dos Santos Honorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos e indicação de assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo Civil).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-08.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE ALMEIDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida pelo 

Juízo da Primeira Vara desta Comarca de Paranatinga/MT. O artigo 516 do 

CPC rege que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, 

quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de 

sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá 

optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se 

encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva 

ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a 

remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Deste 

modo, considerando que a competência para dar cumprimento à sentença 

é do juízo que decidiu a causa e considerando que no presente caso foi o 

Juízo da Primeira Vara desta comarca, declino da competência para atuar 

neste feito. Assim, remetam-se os autos ao Juízo da Primeira Vara desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000170-39.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORGINA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida pelo 

Juízo da Primeira Vara desta Comarca de Paranatinga/MT. O artigo 516 do 

CPC rege que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, 

quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de 

sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá 

optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se 

encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva 

ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a 

remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Deste 

modo, considerando que a competência para dar cumprimento à sentença 

é do juízo que decidiu a causa e considerando que no presente caso foi o 

Juízo da Primeira Vara desta comarca, declino da competência para atuar 

neste feito. Assim, remetam-se os autos ao Juízo da Primeira Vara desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-85.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROGOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC, 

bem como a prioridade na tramitação. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-39.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC, 

bem como a prioridade na tramitação. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000302-96.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GALVAO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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Processo nº 1000302-96.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação civil 

pública, com pedidos liminares, formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em 

face de RONALDO GALVÃO DA SILVA, todos qualificados nos autos. 

Narra o ente público que em 16/03/2012 o Sr. Antônio Laércio de Souza 

comunicou fato criminoso a Autoridade Policial confeccionando-se o 

Boletim de Ocorrência n° 2012.147285. Segundo ele, sua propriedade rural 

havia sido limpa (desmatada) e exposta à venda, enquanto se encontrava 

no Estado de São Paulo. Diz que em razão de tal noticia, uma equipe de 

investigadores foi até a propriedade e constatou que lá havia oito pessoas 

trabalhando, as quais questionadas disseram que a propriedade pertencia 

ao Sr. Ronaldo Galvão da Silva. Informa que na ocasião da constatação, a 

qual aconteceu em 08/03/2013, foram verificados vários danos 

ambientais, como por exemplo, a abertura de uma nova estrada e a 

construção de um barracão. Acrescenta o Ministério Público que em 

15/03/2013 foi realizada uma nova constatação pela equipe de 

investigadores, ocasião em que novamente foram encontradas pessoas 

trabalhando no local, as quais questionadas também disseram que a 

propriedade pertencia ao Sr. Ronaldo Galvão da Silva e que ele quem 

havia determinado a realização de todo o trabalho ali empregado. Ressalta 

que na ocasião desta segunda constatação foram novamente verificados 

vários danos ambientais. Convém dizer que em razão dos fatos acima 

descritos foi instaurado procedimento preparatório pelo Ministério Público 

no ano de 2015 (nº 76/2015) o qual se converteu em Inquérito Civil no ano 

de 2016 (nº 46/2016) e agora, neste ano de 2020 foi promovida a 

presente Ação Civil Pública. Por todas estas razões, ao final, o Ministério 

Público, alegando a presença dos requisitos legais, pugnou pela 

antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 12 de Lei 

Federal 7.347/1985, para que seja determinado que o requerido, Sr. 

Ronaldo Galvão da Silva, se (a) abstenha de utilizar a área afetada em 

suas atividades, devendo a mesma ser isolada/não utilizada até ulterior 

decisão do Poder Judiciário, sob pena de multa diária, na ordem de 

R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1º, do Código 

de Processo Civil, a ser revertida para o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente de Paranatinga; (b) adote perante os órgãos ambientais todos os 

procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade 

(cadastro no SIMCAR), adesão ao Programa de Regularização Ambiental 

de Mato Grosso (PRA-MT) para regularização de possíveis danos 

ambientais praticados/ocorridos até a presente data no interior da 

propriedade rural, tudo conforme procedimento previsto no Decreto 420, 

de 05/02/2016, e conforme cronograma que restará descrito nos Projetos 

de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) e que 

contemplará os prazos para adequação ambiental previstos na Lei 

12.651/12, nos Decreto 7.830/12 e 8.235/14, bem como no Decreto 

Estadual 420/16, providenciando, se necessário, eventual Proposta de 

Compensação de Reserva Legal, colacionando aos autos os respectivos 

protocolos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, na 

ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, §1°, 

do Código de Processo Civil, a ser revertida para o FEMAM – Fundo 

Estadual do Meio Ambiente; (c) seja oficiada à Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SEMA), para que realize vistoria e fiscalize o cumprimento do 

decisum; (d) inversão do ônus da prova; e, (e) seja determinada a 

averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel n. 11.245, com 

intuito de resguardar terceiros interessados na aquisição do imóvel. Com a 

inicial vieram documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de ação civil pública, com pedidos liminares, movida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de RONALDO GALVÃO DA 

SILVA, requerendo antecipação dos efeitos da tutela em vários termos. A 

antecipação da tutela tem como pressupostos a existência de prova 

inequívoca, suficiente para convencer o Juiz da verossimilhança da 

alegação. A afirmação verossímil versa sobre fato com aparência de 

verdade, resultante do exame da matéria fática, cuja veracidade 

mostra-se provável ao Julgador. Tal instituto é uma faculdade colocada à 

disposição do Juiz, para que, com prudência, cautela, segurança, proveja 

antecipadamente a decisão de mérito, quando a “prova inequívoca” e a 

“alegada verossimilhança” fluírem dos autos exalando grau de segurança 

que permita ao Juiz formar, desde logo, convicção jurídica segura sobre 

os fatos. Neste particular, entendo estarem presentes tais requisitos aos 

pedidos de inversão do ônus da prova e averbação da presente ação na 

matricula do imóvel. Por outro lado, entendo estarem ausentes um dos 

requisitos no que tange aos demais pedidos. Explico. A prova inequívoca 

exigida pelo caput do artigo 298, do Código de Processo Civil, restou 

satisfatoriamente demonstrada nos autos, pelos documentos anexados à 

inicial, a saber: a) Portarias; b) Boletins de Ocorrências; c) Termos de 

Declarações; d) Relatórios de Constatação; e) Matricula de Imóvel; e f) 

Certidões; Desses documentos é possível extrair que no ano de 2012 o 

Sr. Antônio Laércio de Souza comunicou a Autoridade Policial que sua 

propriedade rural havia sido limpa (desmatada) e exposta à venda, 

enquanto se encontrava como acompanhante em tratamento médico no 

Estado de São Paulo, gerando a confecção do Boletim de Ocorrência n° 

2012.147285. Já no ano de 2013 (08/03/2013 e 15/03/2013) foram 

realizadas constatações no local confirmando a prática de crime 

ambiental, bem como indícios de autoria do Sr. Ronaldo Galvão da Silva, 

eis que as pessoas encontradas ali trabalhando disseram que a 

propriedade pertencia a ele, bem como que ele foi o responsável pela 

contratação de empreita de seus trabalhos. Ainda no ano de 2013 

(17/12/2013), foi registrado boletim de ocorrência relatando que aquela 

área não mais pertencia ao Sr. Ronaldo Galvão da Silva, mas sim ao Sr. 

Dieggo Bruno Pio da Silva, eis que este teria comprado daquele. Nesta 

ocasião foi apresentada cópia da matricula do imóvel onde consta o 

registro da referida compra e venda, datado em 20/08/2013. No ano de 

2014 foi realizada nova constatação, onde se apurou que os crimes 

ambientais continuavam acontecendo, bem como que estes eram a mando 

do Sr. Ronaldo Galvão da Silva, conforme relatado pelas pessoas 

encontradas trabalhando no local. No ano de 2015 foi realizado um 

relatório técnico - constatação (protocolo 001365-042/2015), onde se 

verificou que a área ainda encontrava-se deflagrada, bem como que nela 

havia residindo duas pessoas idosas e em situações precárias, as quais 

questionadas para quem trabalhavam disseram que para o Sr. Fernando 

Rocha. Também restou pontuado que a área limpa para semeio de capim 

estava abandonada, de modo que o capim competia com a vegetação 

natural. Diante dos relatos prestados pelos referidos caseiros o Ministério 

Público diligenciou e apurou que o Sr. Fernando Rocha não possuía 

registrado em seu nome nenhum imóvel. Deste modo, e por fim, o Ministério 

Público concluiu que a pratica dos crimes ambientais, os quais consistiam 

em desmatamento de uma área para plantio, outra para a construção de 

um barracão e outra para a construção de estrada, foram de 

responsabilidade do Sr. Ronaldo Galvão da Silva, eis que praticados em 

sua propriedade. Como se vê, a probabilidade de certeza da alegação do 

autor quanto à materialidade e autoria delitiva é evidente. Nesse sentido é 

a lição dos mestres Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, 

litteris: “Prova inequívoca. Essa prova inequívoca é ‘do fato título do pedido 

(causa de pedir)’. Tendo em vista que a medida foi criada em benefício 

apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da prestação 

jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a garantir a 

obediência ao princípio constitucional da igualdade de tratamento das 

partes. Como a norma prevê apenas a cognição sumária, como condição 

para que o juiz conceda a antecipação, o juízo de probabilidade da 

afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível com os 

direitos colocados em jogo.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery – Código de Processo Civil Comentado, 6.ª ed., Ed. RT, pág. 614). 

Oportunamente consigno que apesar do imóvel ter sido vendido pelo Sr. 

Ronaldo Galvão da Silva ao Sr. Dieggo Bruno Pio da Silva esta transação 

se efetivou em 20/08/2013 enquanto que os danos ambientais foram 

iniciados no ano de 2012 e confirmados em maço do ano de 2013 através 

das duas constatações realizadas. Por outro lado, no que tange ao pedido 

liminar de abstenção de utilização área afetada (item “a”) encontra-se 

ausente o requisito da alegada verossimilhança do fundado receio de 

dano ou de difícil reparação. Afirma-se isto na medida em que os fatos se 

iniciaram no ano de 2012 e a ultima constatação foi realizada no ano de 

2015, onde, inclusive, constatou-se que a área desmatada para o cultivo 

de capim estava abandonada, de modo que o capim competia com a 

vegetação natural. Corroborado a isto, não sobreveio nenhuma 

informação de que o ora requerido retomou qualquer atividade naquela 

área. Logo, não é o caso de determinar que ele pare liminarmente de 

exercer suas atividades. Ainda, não tendo sido demonstrado nos autos 

que o requerido encontra-se atualmente trabalhando/explorando a área em 

litigio não julgo necessário que ele regularize, liminarmente (item “b”), sua 

situação cadastral junto aos órgãos ambientais. Consequentemente, não é 

o caso de determinar seja oficiada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

(SEMA) (item “c”). De outro norte, verifico ser o caso de inverter o ônus 

probatório (item “d”). No que concerne a tal pretensão, a matéria 

encontra-se consolidada pela jurisprudência formada pelo a. Superior 

Tribunal de Justiça, seja por configurar responsabilidade civil objetiva, seja 
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por estar em discussão interesse público indisponível. Para conferir vigor 

ao entendimento acima esposado, sequem os seguintes arestos do a. 

Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. DANO AMBIENTAL. 

RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão 

do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com 

a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, 

"tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade 

pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. 

Assim, cabível a inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 533.786/RJ, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 

22/9/2015, DJe de 29/9/2015). 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1760614 RO 2018/0204149-2, Relator: 

Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019) ADMINISTRATIVO. MEIO 

AMBIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INTERESSE 

PÚBLICO AMBIENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM SINTONIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - Ao deferir o pedido de inversão do 

ônus da prova, foi assim consignado pela decisão monocrática (fls. 

18-19): "II - No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, 

verificado o interesse público que recai sobre os direitos difusos ao meio 

ambiente equilibrado, que interfere diretamente na vida da população, 

acolho a cota ministerial para determinar a inversão do ônus da prova nos 

moldes em que prevê o art. 6º, VIII do CDC. O Código de Proteçâo e 

Defesa do Consumidor não se restringiu à tutela dos interesse 

consumeristas. O Título III desse importante diploma contém dispositivos de 

ordem processual que extrapolam o seu âmbito e se aplicam aos demais 

bens-interesses defensáveis via ação civil pública. [...] A aparência do 

direito defendido pelo Ministério Público recai sobre a parcial confissão 

dos requeridos e os laudos periciais apresentados. [...] Portanto, a 

aparência de veracidade das alegações ministeriais, reforçada pela 

previsão legal da Lei que trata da ACP em aplicar supletivamente outras 

legislações, dentre elas o CDC (art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 6º, VIII da 

Lei 8.078/90), inverto o ônus da prova."II - De início, cumpre destacar que 

o óbice sumular n. 7/STJ não se aplica à hipótese, pois a controvérsia foi 

dirimida diante dos invocados dispositivos de lei federal e sua 

interpretação, a considerar que a inversão do ônus da prova é 

perfeitamente cabível e admissível diante do interesse público ambiental 

debatido nos autos. Não se constata a necessidade de revolvimento 

probatório para deliberar sobre o tema. III - O entendimento preconizado 

pelo juízo monocrático a quo, encontra-se em perfeita sintonia com a 

jurisprudência do STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/12/2017, DJe 15/12/2017; AgInt no REsp 1322449/RJ, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

31/08/2017; AgInt no AREsp 846.996/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016. IV - Nesse 

mesmo sentido foi a manifestação ministerial (fls. 638-642). V - Agravo 

interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1722404 MS 2018/0025593-8, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/08/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018) Diante 

destes argumentos, inverto o ônus da prova. Também verifico ser o caso 

de averbar a existência desta ação na matrícula do imóvel n. 11.245 (item 

“e”). Isto porque, embora o Ministério Público tenha promovido a presente 

ação apenas contra o primeiro proprietário da área, o qual foi o 

responsável pela degradação ambiental, eventual reparação da área 

degradada se estenderá aos novos proprietários. Assim, averbar a 

existência desta ação na matrícula do imóvel é uma forma de conscientizar 

os atuais ou futuros proprietários acerca de eventuais supervenientes 

responsabilidades ambientais que possam vir a sofrer. Acerca do tema, 

colaciono os seguintes julgados: AMBIENTAL. LIMITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. FUNÇÃO ECOLÓGICA DA PROPRIEDADE. ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MÍNIMO ECOLÓGICO. DEVER DE 

REFLORESTAMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ART. 18, § 1º, DO 

CÓDIGO FLORESTAL de 1965. REGRA DE TRANSIÇÃO. 1. Inexiste direito 

ilimitado ou absoluto de utilização das potencialidades econômicas de 

imóvel, pois antes até "da promulgação da Constituição vigente, o 

legislador já cuidava de impor algumas restrições ao uso da propriedade 

com o escopo de preservar o meio ambiente" (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. 

Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 9.2.2009), tarefa essa que, no regime 

constitucional de 1988, fundamenta-se na função ecológica do domínio e 

posse. 2. Pressupostos internos do direito de propriedade no Brasil, as 

Áreas de Preservação Permanente e a Reserva Legal visam a assegurar 

o mínimo ecológico do imóvel, sob o manto da inafastável garantia 

constitucional dos "processos ecológicos essenciais" e da "diversidade 

biológica". Componentes genéticos e inafastáveis, por se fundirem com o 

texto da Constituição, exteriorizam-se na forma de limitação administrativa, 

técnica jurídica de intervenção estatal, em favor do interesse público, nas 

atividades humanas, na propriedade e na ordem econômica, com o intuito 

de discipliná-las, organizá-las, circunscrevê-las, adequá-las, 

condicioná-las, controlá-las e fiscalizá-las. Sem configurar 

desapossamento ou desapropriação indireta, a limitação administrativa 

opera por meio da imposição de obrigações de não fazer (non facere), de 

fazer (facere) e de suportar (pati), e caracteriza-se, normalmente, pela 

generalidade da previsão primária, interesse público, imperatividade, 

unilateralidade e gratuidade. Precedentes do STJ. 3. "A obrigação de 

reparação dos danos ambientais é propter rem" (REsp 1.090.968/SP, Rel. 

Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010), sem prejuízo da 

solidariedade entre os vários causadores do dano, descabendo falar em 

direito adquirido à degradação. O "novo proprietário assume o ônus de 

manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo 

que não tenha contribuído para o desmatamento. Precedentes" (REsp 

926.750/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 4.10.2007; em 

igual sentido, entre outros, REsp 343.741/PR, Rel. Min. Franciulli Netto, 

Segunda Turma, DJ 7.10.2002; REsp 843.036/PR, Rel. Min. José Delgado, 

Primeira Turma, DJ 9.11.2006; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.8.2010; AgRg no REsp 

1.206.484/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.3.2011; 

AgRg nos EDcl no REsp 1.203.101/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 

Primeira Turma, DJe 18.2.2011). Logo, a obrigação de reflorestamento com 

espécies nativas pode "ser imediatamente exigível do proprietário atual, 

independentemente de qualquer indagação a respeito de boa-fé do 

adquirente ou de outro nexo causal que não o que se estabelece pela 

titularidade do domínio" (REsp 1.179.316/SP, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, DJe 29.6.2010). 4. "O § 1º do art. 18 do Código 

Florestal quando dispôs que, 'se tais áreas estiverem sendo utilizadas com 

culturas, de seu valor deverá ser indenizado o proprietário', apenas criou 

uma regra de transição para proprietários ou possuidores que, à época da 

criação da limitação administrativa, ainda possuíam culturas nessas áreas" 

(REsp 1237071/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 

11.5.2011). 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1240122/PR, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, 

DJe 11/09/2012) ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE 

IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA. 

NECESSIDADE. RESGUARDO DE TERCEIROS ADQUIRENTES. OBRIGAÇÃO 

PROPTER REM. - A obrigação de reparação de danos ambientais tem 

natureza propter rem, ou seja, adere à propriedade e se transfere ao novo 

adquirente, mesmo que ele não tenha contribuído com eventuais danos 

anteriores. - A averbação da existência de ação civil pública à margem da 

matrícula do imóvel, além de estar dentro do poder geral de cautela do juiz 

(art. 798, CPC), não acarreta prejuízo ao proprietário e tem por escopo 

unicamente dar publicidade ao ato e, assim, prevenir litígios e prejuízos de 

terceiros desavisados em eventual negociação que envolva o bem. 

(TJ-MG - AI: 10702120164851001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de 

Julgamento: 16/07/2013, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/07/2013). Diante destes argumentos, defiro a averbação 

acerca da existência desta ação na matrícula do imóvel n. 11.245. Diante 

do exposto, com amparo no artigo 298 do Código de Processo Civil, defiro 

a medida liminar no que tange aos pedidos de inversão do ônus da prova e 

averbação acerca da existência desta ação na matrícula do imóvel n. 

11.245 e indefiro os demais pedidos liminares. Oficie-se o cartório de 

Registros, Imóveis, Títulos e Documentos desta Comarca de 

Paranatinga/MT para que promova a averbação. Cite-se o pólo passivo, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (art. 285 e 344 do CPC). Apresentada a 

contestação, vistas ao Ministério Público para apresentação de 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1000378-23.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEES NICOLODI (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000378-23.2020.8.11.0044 VISTO, Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por AGROAPOIO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLA 

LTDA em face de FELIPE NEES NICOLODI, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, a parte autora pugna pela desistência da ação 

antes mesmo dela ter sido recebida por este Juízo. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte autora requer a 

desistência da presente ação. Neste ponto, assinala-se que a parte 

requerida não fora citada, de modo que a pretensão da autora prescinde 

de sua concordância. Diante do exposto, por não ser o caso de incidência 

do § 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pela parte requerente. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do NCPC, revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida. Sem 

custas. Transitado em julgado, arquivem-se com a baixa nos autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010383-24.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO WERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSTEU TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000024-95.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO - 

MT24305/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga 

Data: 07/05/2020 às 14h40min, devendo comunicar e comparecer 

acompanhado de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. AUTO POSTO SHALOM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO VIEIRA CINTRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 07/05/2020 às 

15h00, devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-69.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA RODOVIA DA ECONOMIA (REU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) AUTOR: ELYSSON GALVÃO SUZUKI FILIPIN DE SENA - 

MT13997/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Sala de conciliação do CEJUSC Data: 

30/04/2020 às 14h30min, devendo comunicar e comparecer acompanhado 

de seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010510-30.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JULIO CESAR SIRILO DE MOURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerida Sr. Sebastião Pinheiro dos Santos, dos termos da 

r.sentença proferida nos autos.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33451 Nr: 2541-13.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS BARBOSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA GRÃO DO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2541-13.2007.811.0023 - código 33451

ESPÉCIE: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA 

CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

PARTE REQUERENTE: ANDRE LUIS BARBOSA LIMA

PARTE REQUERIDA: CEREALISTA GRÃO DO NORTE LTDA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 712 de 995



INTIMANDO(A, S): Autor(a): Andre Luis Barbosa Lima, Cpf: 80425887120, 

Rg: 3319297 SSP GO Filiação: Luis da Costa Lima e Gildete Barbosa Lima, 

data de nascimento: 27/04/1977, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, 

convivente, agropecuarista, Endereço: Rua: Alameda Anicus N° 680 e N° 

690, Bairro: Esplanada dos Anicuns, Cidade: Goiânia-GO e e Requerido(a): 

Cerealista Grão do Norte Ltda, brasileiro(a), , Endereço: Alameda Anicum, 

N. 640, Bairro: Setor Esplanada, Cidade: Goiânia-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 31.177,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

ajuizada por ANDRÉ LUIS BARBOSA LIMA em face de CEREALISTA GRÃO 

DO NORTE LTDA. Apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, a 

parte autora permaneceu inerte (fl. 96). É o sucinto relatório. Decido. 

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, declaro extinto o 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 14 de 

fevereiro de 2020. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Eu, Edenilson Coelho Silva, Analista Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 9 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 2764-53.2013.811.0023

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSS, HMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2764-53.2013.811.0023 - código 65490

ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: H.M.S.S. e TRINDADE SOUSA SILVA

PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS BARBOSA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Antonio Carlos Barbosa da Silva, Cpf: 

05852583170, Rg: 2408817-0 SSP MT Filiação: Ademir Luiz da Silva e 

Rozivani do Socorro Barbosa, data de nascimento: 17/07/1994, 

brasileiro(a), natural de Coroatá-MA, solteiro(a), operador de maquinas.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/10/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 8.136,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos em correição. (...) Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito, diante do reconhecimento da procedência do pedido 

pela parte requerida, para o fim de RECONHECER JUDICIALMENTE A 

PATERNIDADE DO REQUERIDO, Antonio Carlos Barbosa da Silva, em 

relação ao autor H. M. S. S. B., bem como CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO 

DOS ALIMENTOS no montante de 30% do salário mínimo a ser devido 

desde a citação, além de 50% das despesas extraordinárias com a 

criança, mediante apresentação de nota fiscal por parte da representante 

da menor. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Peixoto de Azevedo, MT, 14 de fevereiro de 2020. Evandro 

Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Eu, Edenilson Coelho Silva, Analista Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 9 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79472 Nr: 2148-73.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO BATISTA MARTINS FILHO, IVANILDO 

CHAVES DO NASCIMENTO, PAULO CHAVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063, RODRIGO DE 

FREITAS SARTORI - OAB:15884

 FINALIDADE: Intimar os advogados da parte requerida do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: "Vistos (...) Isto posto, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, e julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial em face de CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO, 

IVANILDO CHAVES DO NASCIMENTO e PAULO CHAVES DO 

NASCIMENTO: a) confirmar a decisão que deferiu o pedido de tutela 

antecipada (fl. 112/118); b) condenar os requeridos nas obrigações de 

não fazer consistente na abstenção de abater espécies vegetais 

localizadas em áreas de preservação permanente ou florestas nativas 

sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por metro quadrado de mata da área 

danificada; c) condenar em danos morais coletivos, de forma solidária, em 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base nos fatos e fundamentos 

dispostos, posto que violado o artigo 14 da Lei n. 6.938/81 e art. 225, §3º 

da Constituição Federal/88, cujos juros de mora e correção monetária 

fluem a partir da citação. e) Condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas do processo. Sem honorários, em razão de tal verba constituir 

direito autônomo de advogado (artigo 22 do EOAB) . Aliás, “Dentro do 

princípio da simetria de tratamento, não pode o Parquet beneficiar-se de 

honorários advocatícios quando for vencedor na Ação Civil Pública” 

(TJ-MT – Apelação Cível n.º 53188/2007 – Comarca de Nova Xavantina - 

Segunda Câmara Cível – Relatora: Juíza de Direito Clarice Claudino da Silva 

- Cuiabá, 05/12/2007). Saliento que a indenização deverá ser recolhida em 

prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89110 Nr: 761-52.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANDERLEI PIZZUTI INACIO, AFZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora da sentença a seguir 

transcrita em resumo: Visto, (...) Ante o exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15502 Nr: 1498-80.2003.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LEMOS MELO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987- B, Quécele de Carli - OAB:17.062-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN MARCLAY VOLPATO 

LEMOS MELO - OAB:8733-3
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 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para manifestar-se 

no prazo de 5(cinco) dias sobre os termos da certidão do Senhor Meirinho 

de fls. 381.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 3621-65.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDI GONÇALVES TAVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 3621-65.2014.811.0023 Código 70407

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A

PARTE REQUERIDA: EDI GONÇALVES TAVEIRA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): Exequente: Banco Itaucard s/a, CNPJ: 

17192451000170, brasileiro(a), Endereço: Alameda Pedro Calil Nº 43, 

Bairro: Vila das Acacias, Cidade: Poá-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 48 (QUARENTA E OITO HORAS), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA 

FORMA DO ART. 485, §1º, DO CPC, pois este encontra-se paralisado há 

mais de um (1) ano, devendo para tanto manifestar, requerendo o que 

entender pertinente.

Eu, Edenilson Coelho Silva, Analista Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 9 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72711 Nr: 1474-32.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERES ALCEU SOARES PIRES, 

WESLANIA CAVALCANTE COSTA, V W DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CRISTIANO WICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MOSQUITA - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1474-32.2015.811.0023 código 72711

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): V W DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA e CRISTIANO WICENTE FERREIRA e VANDERES 

ALCEU SOARES PIRES e WESLANIA CAVALCANTE COSTA

CITANDO(A, S): V W Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda, 

CNPJ: 09437236000164, brasileiro(a), Endereço: Rua Frederico Campos, 

144, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT e Cristiano 

Wicente Ferreira, Cpf: 11207466638 Filiação: brasileiro(a), , Endereço: Rua 

Frederico Campos, 144, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT.

Executados(as): V W Distribuidora de Materiais Para Construção Ltda, 

CNPJ: 09437236000164, brasileiro(a), Endereço: Rua Frederico Campos, 

144, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/06/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 21.635,15

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou a presente 

Ação de Execução Fiscal em face dos requeridos em razão de ser 

credora da importância líquida, certa e exigível de R$ 21.635,15 (vinte e um 

mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), representada 

pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 20157189.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Edenilson Coelho Silva, Analista Judiciário, 

digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 9 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 558-22.2020.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL RIBEIRO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 558-22.2020.811.0023 - código 100160

ESPÉCIE: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

INDICIADO: ISRAEL RIBEIRO PIMENTA

VÍTIMA: CLEIDE MARTINS PAVAO

INTIMANDO(A, S): Vítima: Cleide Martins Pavao, Cpf: 04985943193, Rg: 

22631445 SSP MT Filiação: Jose Antonio Pavão Cunha e Iracema Santos 

Martins, data de nascimento: 28/12/1992, brasileiro(a), natural de 

Matupa-MT, solteiro(a), do lar, último endereço informado: Rua do 

Comércio, 860 Ou 855, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo 

66-9-9621-1054-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/02/2020

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos (...) IV DA CONCLUSÃO. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE a prisão em flagrante de ISRAEL RIBEIRO PIMENTA, 

decretando-se MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, mediante 

o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares: A) 

Proibição de se aproximar da vítima (limite de 200 metros); B) PROIBIÇÃO 

de se aproximar da residência e do local de trabalho da vítima (limite de 

200 metros); C) Proibição de manter contato com a vítima. CONSIGNA-SE 

QUE AS MEDIDAS CAUTELARES PODEM SER REVOGADAS A QUALQUER 

MOMENTO, INCLUSIVE SE ASSIM REQUERER A VÍTIMA. Deverá haver 

advertência de que as medidas cautelares ora ampliadas poderão ser, a 

qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas ou 

não se mostrem suficientes, assim como revogadas se não se mostrarem 

necessárias durante a tramitação do processo, nos termos do art. 282, § 

4º, do CPP. (...) De Nova Monte Verde para Peixoto de Azevedo/MT, 23 de 

fevereiro de 2020, às 21h00min. Dante Rodrigo Aranha da Silva, Juiz de 

Direito.

Eu, Edenilson Coelho Silva, Analista Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 9 de março de 2020.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-83.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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JOELMA RODRIGUES CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000320-83.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:JOELMA 

RODRIGUES CALDAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLLEY 

SILVA DE ARAUJO, LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA POLO 

PASSIVO: APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 23/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-53.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-53.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:WALKIRIA 

LOPES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANNE GOMES 

ARAUJO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de Audiência de Conciliação Data: 23/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-09.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001045-09.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [Cartão 

de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: Rua 

Caiçara, s/n, Travessa 3, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: Av. Francisco Wenceslau dos 

Anjos, 259, Centro, MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

17/04/2020 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-09.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001045-09.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [Cartão 

de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: Rua 

Caiçara, s/n, Travessa 3, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: Av. Francisco Wenceslau dos 

Anjos, 259, Centro, MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 Senhor(a): 

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 715 de 995



DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-09.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1001045-09.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [Cartão 

de Crédito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA Endereço: Rua 

Caiçara, s/n, Travessa 3, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Endereço: Av. Francisco Wenceslau dos 

Anjos, 259, Centro, MONTE BELO - MG - CEP: 37115-000 Senhor(a): 

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 17/04/2020 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000255-59.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 150,98 POLO ATIVO: 

Nome: SUELI DA SILVA FEITOSA Endereço: Rua Dois, S/N, quadra 02 - 

lote 03, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 
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sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000255-59.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 150,98 POLO ATIVO: 

Nome: SUELI DA SILVA FEITOSA Endereço: Rua Dois, S/N, quadra 02 - 

lote 03, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ BACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000212-25.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDER LUIZ BACK Endereço: RUA CRISTAL, 440, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): EDER LUIZ BACK A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

25/09/2019 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de agosto de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ BACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000212-25.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 8.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: EDER LUIZ BACK Endereço: RUA CRISTAL, 440, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ BACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000212-25.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 8.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: EDER LUIZ BACK Endereço: RUA CRISTAL, 440, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-75.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARBOSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000198-75.2017.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUIZ BARBOSA DA CRUZ Endereço: RUA IPE, 22, COAB SAO 

PEDRO, mae de deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON 

Endereço: AVENIDA DOS IMIGRANTES, - DE 3601 A 4635 - LADO ÍMPAR, 

INDUSTRIAL, PORTO VELHO - RO - CEP: 76821-063 Senhor(a): LUIZ 

BARBOSA DA CRUZ A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 16/04/2019 Hora: 14:45, com funamento na Lei 9.099/95. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de março de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-72.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO HENRIQUE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000280-72.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 174,97 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RODOLFO 

HENRIQUE DE BARROS Endereço: COLIBRI, 333, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, SALAS 101/105, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

Senhor(a): RODOLFO HENRIQUE DE BARROS A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 15/10/2019 Hora: 14:40 , sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 24 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-72.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO HENRIQUE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000280-72.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 174,97 POLO ATIVO: 

Nome: RODOLFO HENRIQUE DE BARROS Endereço: COLIBRI, 333, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALAS 101/105, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-72.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO HENRIQUE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000280-72.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 174,97 POLO ATIVO: 

Nome: RODOLFO HENRIQUE DE BARROS Endereço: COLIBRI, 333, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALAS 101/105, ASA NORTE, BRASÍLIA - 

DF - CEP: 70730-521 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000624-53.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO Endereço: 

RUA CASSILÂNDIA, 96, CASA, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: 

RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 INTIMANDO(A): _____ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
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seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de Instrução e Julgamento 

Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000624-53.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO Endereço: 

RUA CASSILÂNDIA, 96, CASA, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: 

RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 INTIMANDO(A): FRANCISCO DE 

SOUSA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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JUVENAL SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000239-08.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 130,45 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JUVENAL SANTOS SILVA Endereço: Rua Panamá, 483, Liberdade, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INDICAR O NÚMERO DA 

CONTA CORRENTE PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-21.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000264-21.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 1.190,34 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE DA SILVA SOUSA Endereço: Rua 

Alagoas, 881, Jerusalém, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: R. Thiago 

Magalhães Nunes, 791, Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO : Condeno a recorrente ao 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do 

artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade 

nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Sentença: Pelas 

razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe 

provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do 

artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, 

da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do 

art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 25 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-08.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL SILVA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000433-08.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCIEL SILVA DINIZ Endereço: Rua Treze de Maio, 

n 145, QD 23, Bairro Mãe de Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para QUE tome 

ciência do valor depositado, referente a obrigação de fazer, e INDICAR o 

número da conta para o levantamento, em 5 dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DALISON PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000287-64.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 112,91 POLO ATIVO: 

Nome: DALISON PEREIRA DE ALMEIDA Endereço: RUA SÃO BERNARDES, 

278, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA B, 47, LIBERDADE, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DALISON PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000287-64.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 112,91 POLO ATIVO: 

Nome: DALISON PEREIRA DE ALMEIDA Endereço: RUA SÃO BERNARDES, 

278, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: RUA B, 47, LIBERDADE, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 
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disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEY SIQUEIRA PINTO OAB - MT0019436A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000991-43.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO Endereço: 

avenida brasil, 829, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: RUA AMAZONAS DA 

SILVA, 27, - ATÉ 499/500, VILA GUILHERME, SÃO PAULO - SP - CEP: 

02051-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEY SIQUEIRA PINTO OAB - MT0019436A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 1000991-43.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 25.000,00 POLO 

ATIVO: Nome: ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO Endereço: 

avenida brasil, 829, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: RUA AMAZONAS DA 

SILVA, 27, - ATÉ 499/500, VILA GUILHERME, SÃO PAULO - SP - CEP: 

02051-000 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JORGE CAMARA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000464-28.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO JORGE CAMARA SANTOS Endereço: 

Rua Piauí, S/N, Bairro Mãe de Deus, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para QUE tome 

ciência do valor depositado referente a obrigação de fazer, e INDICAR a 

conta corrente para levantamento. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 10 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELI DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001691-83.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA REU: GRACIELI DE MATOS Vistos. Diante 

da petição apresentada, redesigno audiência para o dia 17.04.2020, às 

13h00min. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELI DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001691-83.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA REU: GRACIELI DE MATOS Vistos. Diante 

da petição apresentada, redesigno audiência para o dia 17.04.2020, às 

13h00min. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000298-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CASSIA FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

CELSO SETSUMI NAKASHIMA OAB - 429.372.991-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DONIN (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017, para 

cumprimento da presente ordem deprecada, devendo juntar a guia 

eletrônica e o comprovante de depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002539-36.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KEMILY SILVA REIS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002539-36.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

KEMILY SILVA REIS SOARES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Diante da desistência, julgo extinto o feito o feito nos termos do 

art. 485, VIII, do NCPC. Arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004608-41.2019.8.11.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 725 de 995



Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA DOS SANTOS PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

DALILA DOS REIS BRITO OAB - MT27141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004608-41.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRENDA DOS SANTOS PINOTTI REQUERIDO: MARISA 

ALVES VILELA DE AZAMBUJA Providencie o registro do processo em 

segredo de Justiça. Cumpra-se decisões anteriores. , 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004165-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA ANDRADE DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004165-90.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ROSARIA ANDRADE DE CARVALHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1- Defiro à parte autora os benefícios da 

justiça gratuita. 2- Com fundamento no art. 1º da Recomendação Conjunta 

nº 01/2015 do Conselho Nacional de Justiça, da Advocacia-Geral da União 

e do Ministério do Trabalho e Previdência Social, desde já determino a 

realização de prova pericial médica. Nomeio como perito, 

independentemente de compromisso, o Dr. Marcos Benedito Correa 

Gabriel, médico inscrito no CRM-MT sob o nº 2949, endereço Hospital 

Sotrauma, Av. Dom Aquino, 355, Centro, Cuiabá-MT, telefone n.º (65) 

3624-9211 e 3027-6460, para responder aos quesitos, devendo ser 

intimado desta nomeação. Intime-se o perito para designar data e hora da 

perícia médica junto ao Cartório da Vara Única, a ser realizada no prédio 

do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para a 

realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico. Fixo 

honorários periciais no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único 

do artigo 28 da mesma resolução, entendo que este valor deve ser 

majorado, haja vista a complexidade do exame e o local de sua realização, 

tendo em vista que o perito nomeado deverá se deslocar da Capital até 

esta Comarca para a realização da perícia médica. Sendo assim, fixo o 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo o pagamento observar a 

regra do art. 29 da referida resolução, bem como ser providenciados pelo 

Cartório os atos necessários ao pagamento junto à Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, 

§1º, I, CPC, bem como para indicação de assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos, sob pena de preclusão. 3- APÓS A JUNTADA 

DO LAUDO DA PERÍCIA MÉDICA, CITE-SE o INSS para apresentar resposta 

ou proposta de acordo, no prazo legal. Na forma do art. 1º, IV, da 

supracitada Recomendação Conjunta nº 01/2015, deverá o INSS, sempre 

que possível, fazer juntar aos autos cópia do processo administrativo 

(incluindo eventuais perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionados às perícias médicas porventura realizadas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004223-93.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMEA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004214-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FRANCISCA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMELIA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002736-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LEANDRO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para manifestar nos autos quanto a 

proposta de acordo, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004614-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 10 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SORUBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003914-72.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA SORUBI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Intimem-se as partes para que indiquem quais 

provas pretendem produzir, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003507-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003507-66.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

ADRIANE ANTUNES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Intimem-se as partes para que indiquem quais 

provas pretendem produzir, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 114563 Nr: 1763-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115997 Nr: 2200-02.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE ARAUJO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalhos 

Médicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA LORENZO NIECE - 

OAB:43589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que nesta data intimo as partes a se manifestarem acerca da 

juntada do Acórdão do Agravo de ref.155, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63810 Nr: 4149-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni, Félix Umberto Simonetti, 

Edevirgens Geni Simonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB:7591, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:MT0007591B, Heber Senger - OAB:, HERMES BEZERRA SILVA 

NETO - OAB:11405/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Defiro o pedido de ref. 20. Intime-se conforme o requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 2153-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton de Freitas Miotto, Edward Rodrigues, 

Cláudio Moreira Campos de Almeida, Joaquim Rodrigues dos Santos, 

Maristela Mariana M. F. de Alcântara, C.M. CAMPOS DE ALMEIDA & CIA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:, Procurador do Municipio - OAB:OAB/MT 14.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:OAB/MT 3432, Luciano Salles Chiappa - 

OAB:11883-B, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51191 Nr: 2578-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Plinio Greipel, Ivone Pinheiro Greipel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464/SP

 INTIMO as partes do despacho de 21/11/2016:Vistos. Considerando que o 

processo ainda se encontra pendente de julgamento não se afigura 

prudente liberar a caução uma vez que a decisão em sentido contrário ao 

postulante poderá causar danos maiores a terceiros que a manutenção da 

caução.

Publique-se. Intime-se pessoalmente o causídico. Após junte-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139808 Nr: 3617-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETLE NATALIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rusimar Mamedes Calaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio de Arruda Salomé 
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Neto - OAB:9869

 Mantenho a decisão que indeferiu a AJG.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95438 Nr: 96-71.2015.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 96124 Nr: 398-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, Ilda Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedario Liberto de Jesus, ELIAS GOMES DE 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Defiro o pedido de ref. 211, intime-se conforme o requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105962 Nr: 4600-23.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVER RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da inercia do INSS, homologo os cálculos do autor;

2. Expeça-se RPV;

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126194 Nr: 6338-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques, WELLINGTON MARTINS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Diga o executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134108 Nr: 927-51.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Nunes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da inercia do INSS, homologo os cálculos do autor;

2. Expeça-se RPV;

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135232 Nr: 1547-63.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON HERMENEGILDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cobre-se a entrega do estudo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85414 Nr: 3001-20.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da inercia do INSS, homologo os cálculos do autor;

2. Expeça-se RPV;

3. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELI DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001691-83.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

FILIPE CARDOSO DE SOUZA SA REU: GRACIELI DE MATOS Vistos. Diante 

da petição apresentada, redesigno audiência para o dia 17.04.2020, às 

13h00min. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-87.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000173-87.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOAO PEREIRA DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Cite-se o requerido nos termos legais para que apresente 

contestação, devendo ainda informar se pretende realizar mediação. 

Cumpra-se com urgência.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1004608-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA DOS SANTOS PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

DALILA DOS REIS BRITO OAB - MT27141/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004608-41.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRENDA DOS SANTOS PINOTTI REQUERIDO: MARISA 

ALVES VILELA DE AZAMBUJA Vistos. Defiro o prazo de três dias para 

apresentação do laudo técnico. Outrossim, defiro o pedido para determinar 

ao cartório que contate a requerida via telefone n.º (65) 99946-7408 para 

que esta informe o endereço atualizado. Cumpra-se com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000774-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE APARECIDA RIGAMONTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000774-93.2020.8.11.0013 ESPÉCIE: [Rural (Art. 48/51)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR(A): EDILENE APARECIDA 

RIGAMONTE Advogado do(a) AUTOR(A): THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

MT0021494A REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Defiro a AJG, ante a afirmação de lei.Vistos O jurista Luiz 

Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial 

privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios 

da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização 

de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) 

realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos 

do procedimento comum. Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da 

tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes 

os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil. O juízo de probabilidade não decorre da aparência do 

direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no 

processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para 

possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de 

verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária 

para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao 

estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso 

concreto. Partindo desse preceito entendo que não se fazem presentes 

nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. 

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que não há o que se falar em urgência no deferimento da presente 

medida. Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de 

direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o 

que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado. Ainda 

por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida 

não encontra respaldo legal. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de tutela. 

Cite-se o requerido com as advertências legais para apresentar resposta, 

querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão quanto a matéria de fato. Realizada a citação e sendo 

apresentada a contestação dê-se vista ao autor para impugnação. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002552-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002552-35.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ VIEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Diante da liminar concedida em ID n. 22289772, defiro o pedido retro para 

determinar ao requerido que se abstenha de cessar o benefício do autor 

previsto para o dia 17/02/2020. Fixo multa diária por descumprimento de 

R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000757-91.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA MOREIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO MARIA MOREIRA DOS SANTOS propôs 

a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, 

prevê que: “§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos 

desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento”. Nesse sentido, de que a 

prova unicamente testemunhal não é suficiente para comprovação da 

atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: 

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania 

– A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. 

Partindo desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte 

autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse 

início de prova material foi completada pela prova oral colhida em 

audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou 

atendido pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando a fase de 

conhecimento para condenar o réu à conceder à autor o benefício da 

aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 729 de 995



retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento administrativo 

pela autarquia ré se for o caso. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000218-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000218-91.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA REU: VERDE ENGENHARIA E 

SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI Vistos. INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerida, por meio de carta postal, para em 05 (cinco) dias proceder com 

o pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais, 

sob pena de ser o benefício previsto no artigo 916 do NCPC. INTIME-SE via 

Dje. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000301-10.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR APARECIDO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000301-10.2020.8.11.0013. AUTOR: 

RONAIR APARECIDO DE SOUZA REU: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial. CITE-SE o requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do 

NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões 

apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 

99, §3°, do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. A propósito, 

INVERTO o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Após, à 

conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001504-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PENA VILELA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001504-41.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181) PARTE AUTORA: REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA PARTE RÉ: REQUERIDO: RICARDO 

PENA VILELA Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 23710947 

e 23710949), intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 10/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003160-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003160-33.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): DORIVAL 

RODRIGUES DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO PAN Tendo em vista o 

teor do documento juntado (IDs 24862107 e 24862109), intimo a parte 

autora para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 10/03/2020. 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003455-70.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CELIO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ DE FREITAS (REU)

DONIZETTI LUIZ DE FREITAS (ESPÓLIO)

INTERCIDES LUIZ DE FREITAS (REU)

SELENIR LUIZA DE FREITAS SILVA (REU)

SULEIR LUIZA DE FREITAS (REU)

FERNANDO AQUINO DE FREITAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003455-70.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO 

(49) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ANDERSON CELIO VIEIRA PARTE RÉ: 

REU: INTERCIDES LUIZ DE FREITAS, ANTONIO LUIZ DE FREITAS, SULEIR 

LUIZA DE FREITAS, FERNANDO AQUINO DE FREITAS, SELENIR LUIZA DE 

FREITAS SILVA ESPÓLIO: DONIZETTI LUIZ DE FREITAS Certifico que intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 10/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001228-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ORTIZ DE CAMARGO CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

(trinta) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001228-10.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Curadoria dos bens do ausente]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: NOEMIA ORTIZ DE CAMARGO CORDEIRO Endereço: Avenida Bom 

Jesus, 2914, JARDIM BELA VISTA, PONTES E LACERDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: OSMAR CORDEIRO Endereço: INCERTO E NÃO SABIDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUSENTE, para cientificá-lo da 

arrecadação dos bens e para chamá-lo para entrar em sua posse, sob 

pena de ser declarada aberta a sucessão provisória (art. 745 do Código 

de Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 10 de 

março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003645-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO PINHEIRO (EXECUTADO)

MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003645-33.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO PARTE RÉ: EXECUTADO: EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES 

LIMITADA, PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, JOSE AUGUSTO 

PINHEIRO, MARIA CONCEICAO ROCHA PINHEIRO Certifico nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007- CGJ. E intimo o advogado 

da parte autora para proceder o preparo da Carta Precatória, bem como 

comprovar a sua distribuição nos autos no prazo de 30 dias. Para constar 

lavrei a presente. Pontes e Lacerda, 10/03/2020. MARIANA FERRARI 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002137-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA RODRIGUES DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARIA DA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002137-86.2018.8.11.0013 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ZENILDA RODRIGUES 

DA FONSECA Endereço: Rua Luiz Azambuja, 379, Centro, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: ELVIRA MARIA DA 

FONSECA Endereço: Rua Luiz Azambuja, 379, centro, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS acerca da 

sentença proferida no presente feito, cujo teor segue abaixo transcrito. 

SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por 

ZENILDA RODRIGUES DA FONSECA, devidamente qualificado nos autos, 

alegando, em suma, que ELVIRA MARIA DA FONSECA, em decorrência de 

problemas de saúde ocasionados doença neurológica, seria esta 

incapacitada para o exercício pleno dos atos da vida civil. Com a inicial 

vieram os documentos de Id. 15441908 - Pág. 1 a Id. 15441921 - Pág. 1. 

Em decisão prolatada em Id. 15445691, foi deferido o pedido antecipatório, 

nomeando-se como curadora provisória a requerente. Designada 

audiência com o escopo de proceder à entrevista da interditanda, tal ato 

foi realizado em Id 18629794. Realizada perícia médica para atestar a 

incapacidade da interditanda, o respectivo laudo foi carreado em Id. 

26039930. Ao final, instado a se manifestar, o Ministério Público, oficiando 

no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 752, § 1º, do NCPC), 

opinou pela procedência do pedido (Id. 26942135). É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Apregoa o art. 371 do NCPC que o juiz 

apreciará a prova constante dos autos, independentemente de quem seja 

o sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se que a interditanda detém problemas mentais, decorrentes 

do Mal de Alzheimer que a acomete, o que, logicamente, demanda de 

cuidados de outras pessoas para a realização das atividades mais 

comezinhas. No caso, portanto, tanto sua entrevista quanto a perícia 

médica realizada no feito atestaram que inexistem meios de se manter 

declarada sua capacidade, já que a interditanda, se encontra desorientada 

no tempo e no espaço, não dispondo da consciência necessária para a 

prática dos atos da vida civil. Com base em tais argumentos e constatada 

a patente incapacidade da interditanda de exercer por si mesma os atos 

da vida civil, percebe-se haver provas suficientes atestando os fatos 

apontados na inicial, motivo pelo qual o pleito formulado pela requerente há 

que ser acolhido. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na 

inicial, para o fim de: I) DECLARAR a interdição definitiva de ELVIRA 

MARIA DA FONSECA, devidamente qualificada nos autos, em razão da 

sua incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil; II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a ZENILDA 

RODRIGUES DA FONSECA, também qualificada, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias; III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, 

e no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de impor às partes 

condenação em custas e em honorários de advogado, haja vista a 

natureza da demanda. Transitada em julgado a presente sentença, e na 

hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, 

do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais do Município de Caçu, Estado de Goiás, determinando que se 

proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento da interditada (Id. 15441914 - Pág. 3). Em seguida, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

EXPEÇA-SE o necessário." E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda (MT), 10 

de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 
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atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002000-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAV & SEC LAVANDERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002000-07.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS. EXECUTADA: LAV& SEC 

LAVANDERIA LTDA-ME. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que o presente passou a tramitar como cumprimento de sentença, 

figurando como exequente CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS. INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e 

via DJE, a cumprir a sentença, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC). Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC). 

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias. Todavia, na hipótese de 

decurso do prazo de pagamento voluntário e de impugnação ao 

cumprimento de sentença sem que haja manifestação da parte executada, 

INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que traga aos autos nova 

planilha de débito, já acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 

523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 9 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-76.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000122-76.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: MARIA 

MIGUELINA DO NASCIMENTO PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO 

Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 29321971 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentação 

de impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 10/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000121-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000121-91.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR: MARIA 

MIGUELINA DO NASCIMENTO PARTE RÉ: REU: ITAU UNIBANCO HOLDING 

S.A. Certifico que a contestação apresentada nos autos (IDs 29885372 e 

seguintes) é tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentação 

de impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 10/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001616-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA APARECIDA MARQUES (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001616-10.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REU: SIDNEIA 

APARECIDA MARQUES Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 28874212, para o 

fim de DETERMINAR a realização de busca de endereço da parte 

requerida junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel), Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a parte requerida, na forma do art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços da parte executada, 

CITE-SE a parte executada por edital na forma do artigo 246, inciso IV, do 

NCPC. Decorrido o prazo do edital e não havendo resposta do executado, 

o que deverá ser certificado oportunamente, em atenção ao que dispõe o 

art. 72, II, do NCPC, NOMEIO desde já a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio de seus representantes que militam nesta comarca, 

para oficiar no feito como curador à lide. Por consequência, após o 

cumprimento de todas as deliberações constantes deste decisório, DÊ-SE 

VISTA dos autos à referida instituição, a fim de que requeira e apresente o 

que entender cabível. Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos 

para análise e deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 10 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143159 Nr: 4917-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati, Ednéia Ferro 

Canavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de ref. 101 e 102.

INTIMEM-SE os executados, por meio de mandado, a ser cumprido no 

último endereço diligenciado nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ser considerada 

conduta atentatória à dignidade da justiça e ser aplicada multa de 10% 

(dez) por cento do valor atualizado da causa, na forma do art. 774, inciso 

V, c.c. parágrafo único, do NCPC.

Com a juntada do mandado nos autos, INTIME-SE o exequente, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se.

Decorrido "in albis" o prazo estabelecido em favor do exequente, 

ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94552 Nr: 5403-40.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leila Tiola, Guaiapó 

Eletrodomésticos Ltda - E.P.P, Paulo César Ferreira, Celia Regina Travagini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da executada (ref. 28), Célia Regina Travagini, a 

fim de excluí-la do polo passivo da execução fiscal, diante da ausência de 

oposição da Fazenda Pública neste sentido (ref. 36).

Preclusa a decisão, EXCLUA-SE a constrição realizada em seu nome da 

executada supracitada (Renajud), PROMOVENDO-SE a conclusão dos 

autos.

 Após, OFICIE-SE para os autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 

1008399-28.2017.8.11.0000, em trâmite na Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, a fim de que dar ciência acerca da exclusão da 

executada Célia Regina Travagini do polo passivo da execução.

Por fim, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166306 Nr: 3320-12.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Clesio Queiroz de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Medeiros Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inaugurais para DECLARAR 

inexistente o débito no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil 

reais), e, por consequência, DETERMINAR que a ré restitua os seguintes 

títulos de créditos:(i) cheque nº UA-000105, Banco Itaú, agência 1433, 

conta-corrente nº 07457-0, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), 

emitido por Aliança Locadora de Aut Eirelli.(ii) cheque nº UA-000106, 

Banco Itaú, agência 1433, conta-corrente nº 07457-0, no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais), emitido por Aliança Locadora de Aut Eirelli.

(iii) cheque nº 000327, Banco Bradesco, agência 1457, conta-corrente nº 

614991, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), emitido por Luiz 

Fernando de Albuquerque Correa.(iv) cheque nº 000706, Banco 

Bradesco, agência 1457, conta-corrente nº 612232, no valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), emitido por Antonio Clésio Q de O Júnior.(v) 

cheque nº 000707, Banco Bradesco, agência 1457, conta-corrente nº 

612232, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), emitido por Antonio 

Clésio Q de O Júnior.(vi) cheque nº 000708, Banco Bradesco, agência 

1457, conta-corrente nº 612232, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), emitido por Antonio Clésio Q de O Júnior.Na forma do art. 536, §1º, 

do CPC, a fim de cumprir a obrigação de fazer, estabeleço o prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a fim 

de que a ré deposite os títulos de crédito em juízo, sob pena de multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO as partes ao 

pagamento da metade das custas processuais, bem como ao pagamento 

de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de 

honorários advocatícios de sucumbência, em favor dos advogados da 

parte contrária, “ex vi” do art. 86, “caput”, c.c. 85, §2º, incisos I a IV, 

ambos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98615 Nr: 1503-15.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Claudia Duarte Andrade, Francisca Alaides dos 

Santos Silva, Mery Terezinha Poquevique Castilho, Maria Cleuza Rodrigues 

dos Reis, Antonia Siqueira da Costa, Guimarães Cordoba Machado, 

Espólio de Ana Maria Duarte Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da recusa justificada de ref. 88, DESTITUO os peritos anteriormente 

nomeados nos autos.

Por consequência, à vista do disposto na parte final do art. 510 do NCPC 

e, também, por não haver perito-contador na presente Comarca, NOMEIO o 

contador ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS, inscrita no CRC sob 

o número MT 007670/O, para atuar no presente feito como perito 

arbitrador, com endereço profissional sito à Rua Des. José de Mesquita, 

255, Ed. Sunset Boulevard, Bairro Araés, CEP: 78005-190, Cuiabá - MT, 

“e-mail” anacanavarros@terra.com.br e telefone (65) 9971--3770.

 O referido “expert” deverá, após apurar eventual defasagem constatada 

na remuneração dos autores, aferir qual o percentual devido por meio de 

memória de cálculo a ser trazida aos autos, observando-se os 

consectários fixados no v. acórdão (juros, correção monetária e 

honorários advocatícios).

ARBITRO como honorários ao perito ora nomeado o montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, 

observando-se o disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que a presente ação tramita sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

INTIME-SE o “expert” ora nomeado para que, em aceitando o encargo no 

prazo de 5 (cinco) dias, designe dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais.

Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, com apresentação do 

aceite e da data, INTIMEM-SE as partes a fim de que se manifestem no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual impedimento ou 

suspeição do perito, indicando assistentes técnicos e apresentando 

quesitos.

Em seguida, REMETAM-SE os autos ao perito. FIXO o prazo de 30 (trinta) 

dias para a juntada do respectivo laudo pericial, o qual poderá ser 

prorrogado por igual período, em havendo necessidade fundamentada.

Com a sua apresentação, INTIMEM-SE novamente as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, vindo-me, 
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em seguida, conclusos os autos para análise e deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 206840 Nr: 11673-07.2019.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SOARES GONÇALVES 

- OAB:13850/O

 Vistos.

Considerando a convocação deste magistrado, através do Provimento n.º 

12/2020-CM, de 28 de fevereiro de 2020, para atuar junto à equipe de 

ação rápida, no regime de exceção na 4ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso, no período compreendido entre 23 de março a 3 de abril do 

corrente ano, a audiência anteriormente designada não poderá ser 

realizada.

Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima 

disponível em pauta, qual seja, dia 15 de abril de 2020, às 15h15min.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111206 Nr: 597-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ATENDA-SE conforme requerido às folhas retro, OFICIANDO-SE à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

informando, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da 

diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do 

NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116141 Nr: 2236-44.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CARDOSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Por outro lado, na atual sistemática procedimental do cumprimento de 

sentença contra a Fazenda Pública, não é possível a imposição da multa 

prevista no §1º do art. 523 do CPC, por expressa disposição legal (§2º do 

art. 534 do CPC), motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento de ref. 51, 

neste ponto.

Ademais, nos termos do art. 535, "caput", do Novo Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o Município de Pontes e Lacerda para oferecer 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito.

Se não houver embargos, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja pela 

concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 535, § 3º, I, do 

NCPC, DETERMINO que a secretaria adote as providências necessárias à 

expedição da requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da 

referida quantia (conforme art. 535, § 3º, II, do NCPC), a ser realizado pela 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado e que se dará no 

prazo máximo de 2 (dois) meses mediante depósito junto a Conta Única do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da emissão da respectiva guia, 

observando-se o cálculo apresentado na ref. 51, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125051 Nr: 5817-67.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, Marcelo Alves Puga - OAB:5.058

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos as matrículas atualizadas dos 

imóveis relacionados na petição de ref. 212 (item 1 a 5).

Após, tornem os autos conclusos para análise do requerimento retro.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125840 Nr: 6173-62.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA, MARCIA 

JOSE DOS SANTOS SOUZA, Transportadora Sape LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de apreensão de passaporte do (s) 

executado (s).Quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, é 

oportuno consignar que o art. 789, do CPC, dispõe que “o devedor 

responde com todos os seus bens presentes e futuros para o 

cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em 

lei”.Portanto, a responsabilidade do devedor é exclusivamente 

patrimonial.A execução de crédito não pode ir além do patrimônio atual ou 

futuro para atingir a própria pessoa do devedor.Ademais, as restrições 

impostas (proibição de dirigir e impedimento de utilização de cartão de 

crédito) não trarão utilidade prática ao processo de execução em que se 

busca a expropriação de bens para satisfação da dívida.Observa-se que 

as medidas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, devem ser adotadas 

excepcionalmente e devidamente fundamentada, com observação dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e especialmente visando, 

como dito, a utilidade prática da medida e a pertinência em relação ao que 

se busca com o processo, no caso, satisfação de respeitado o principio 

da menor onerosidade previsto no art. 805, do NCPC.Neste sentido já 

decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “in 

verbis”:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. 

Pretensão de determinar o bloqueio do passaporte do executado, a 

suspensão de sua CNH e o cancelamento de seus cartões de crédito. 

INADMISSIBILIDADE: O art. 789 do CPC/2015 estabelece que o devedor 

responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de 

suas obrigações. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte que 

poderiam violar o direito de locomoção constitucionalmente assegurado. 

Cancelamento do cartão de crédito que não traria efetividade ao processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133984 Nr: 863-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por ENIVALDA contra 

SILAS DE MATOS, ambos nos autos qualificados e devidamente 

representados.

 No curso da segunda fase do processo sincrético as partes informaram a 

realização de acordo, requerendo a sua homologação.

 É o relatório, fundamento e decido.

 Destarte, atendidos os pressupostos necessários para homologação do 

acordo, quais sejam: capacidade e a representação processual das 

partes, regularidade dos poderes conferidos aos patronos e, 

disponibilidade do direito em lide, pois preenchidos os requisitos de 

validade do negócio jurídico, impõe-se o acolhimento do pleito (ref. 112).

 Assim, plenamente possível a homologação do acordo extrajudicial 

entabulado entre as partes mesmo na fase de cumprimento da sentença, 

uma vez que a transação pode ocorrer a qualquer tempo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO de ref. 112, a fim de que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 515, inciso III, 

do Código de Processo Civil e, consequentemente, JULGO EXTINTA a 

execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem condenação em honorários advocatícios, na forma pactuada pelas 

partes.

CONDENO as partes ao pagamento das despesas de ingresso, na forma 

do art. 90, §2º, do CPC, de forma que a sua exigibilidade ficará sob 

condição suspensiva em favor da parte beneficiária da gratuidade da 

justiça, se houver, “ex vi” do art. 98, §3º, do CPC.

Ademais disso, considero tal ato incompatível com o direito de recorrer 

(artigo 1.000, parágrafo único do CPC) e, por isso, DETERMINO que, 

publicada esta pela imprensa, seja certificado o trânsito em julgado e, 

oportunamente, arquivados os autos, REMETENDO-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134103 Nr: 926-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por DIVINO DE 

CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 116/117.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135988 Nr: 1936-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Paula Marques Andrade, MARIA DE 

PAULA MARQUES ANDRADE 53625714191

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098/O

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em desfavor de MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE.

Após devidamente citado, o exequente informou a quitação do débito 

tributário, requerendo a extinção do processo.

 E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário, fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, o exequente informou o 

adimplemento da obrigação tributária, não havendo motivos para a 

permanência do presente feito.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil, c.c. art. 156, 

I, do CTN.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença.

Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137168 Nr: 2475-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por JOSÉ TAVARES em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 180/181.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 
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todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 4257-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Autos do processo nº 4257-03.2010.811.0013

Código nº 58692

Vistos.

I – De início, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará, conforme valores de fls. 50/51, em favor do 

autor, observando-se os dados bancários trazidos às fls. 313vº/314.

II – Lado outro, a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line”, no montante de 

R$ 357.639,30 (trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove 

reais e trinta centavos), conforme cálculo de atualização acostado às fls. 

314vº/319; sobre o CPF de nº 432.667.541-15; b) havendo bloqueio e 

valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando 

a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição 

de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.

III – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item II, 

subitens “b” e “c”.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se 

a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde 

logo deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores e inexistindo 

veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o crédito 

exequendo, fica desde logo deferida o pedido de acesso ao sistema 

informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a tramitar em 

segredo de justiça (art. 477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) 

Judiciário (a) colocar no dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 

1.372, IV, da CNGC).

VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos conclusos para análise dos 

pedidos de itens “c” e “d” da manifestação de fls. 313/314.

VII – CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82199 Nr: 4456-54.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremias Ferreira Guillen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Autos do processo nº. 4456-54.2012.811.0013

Cód. nº. 82199

Vistos.

DEFIRO os pedidos de fls. 152/153.

PROCEDA-SE ao acesso junto ao Sistema Anoreg, por meio do sistema da 

Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso (CEI), com o objetivo de realizar 

pesquisa de eventuais bens imóveis existentes em nome do executado na 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

DETERMINO, ainda, a inscrição do executado Geremias Ferreira Guillen 

(CPF: 150.756.578-00) junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por 

meio do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 9.000,00 (nove mil 

reais).

Por fim, restando infrutíferos os comandos acima, desde já DETERMINO a 

intimação do executado, por meio de seus advogados e via DJE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens 

passíveis de penhora.

Ressalto que a inatividade injustificada do devedor poderá ensejar 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em 

execução (NCPC, art. 774, V).

Após, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, para se manifestar em 

termos de prosseguimento do feito, pelo prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 191011 Nr: 3526-89.2019.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CXdS, VSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROMOVA-SE a realização do estudo psicossocial no âmbito 

doméstico-familiar da parte autora, observando-se o novo endereço 

apresentado na ref. 41.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 209985 Nr: 1673-11.2020.811.0013

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: INPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:22817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a requerente, por intermédio de seu advogado e via DJE, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a certidão de 

nascimento do infante, documento imprescindível para o ajuizamento do 

presente feito, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do NCPC.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64883 Nr: 926-42.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Bezerra de Morais, Isaura Bezerra de 

Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça de fl. 222, intimo a 

parte exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1486-81.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Roberto de Oliveira Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65905 Nr: 1949-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Camargo Faria, Dair Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8250 Nr: 1407-25.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Pedro dos Santos, Almirio Bento dos 

Santos, Genésio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Rogério Paz Lima - OAB:OAB/GO 18.575

 Tendo em vista a expedição da carta precatória, intimo a parte exequente 

para proceder ao pagamento das respectivas custas de distribuição ou 

para retirar seu inteiro teor nesta secretaria, viabilizando a sua distribuição 

às suas expensas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43217 Nr: 5457-50.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Almeida Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina B. P. Salvador - 

OAB:10.279, Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS - OAB:25973/O, KESLEY VINICIUS GONÇALVES 

NUNES - OAB:26062/O

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43409 Nr: 55-51.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Lemos França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão da comprovação do pagamento do ofício 

requisitório expedido nos autos, intimo a parte exequente para que informe 

os dados bancários para expedição de alvará, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87659 Nr: 5362-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY SANTA CATARINA " VALDIR", JOSÉ GONÇALO 

DO NASCIMENTO, Urias Granzoto, José Cordeiro da Silva, José Antonio 

Garbim, Natanael Pereira da Silva, Luiz Pedro da Costa, Servulo Diniz, João 

Batista Mendes de Souza, Antonio Carlos Caldatto, Vanderlei Oliveira dos 

Santos, Rosiane Ramirez, Jucilei de Fatima Largura Lima, Fagnei Ferreira 

Hilario, Waldemar Garcia, Jair do Prado Gonçalves, Danielle Selhorst 

Hedemann, Walter Aparecido Gonçalves, Adilson Gonçalves da Silva, 

Associação dos Moradores e Ocupantes do Bairro "Pousada do Tuiuiu", 

Fátima Maria de Jesus, Loelli Aparecida Largura, Lucinéia Batista da Silva, 

Lula Candida Lopes, Madalena dos Santos Almeida, Maria Valeriana dos 

Santos, Reginaldo Alves Pereira, João Garimpeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José de Souza, Espólio de Elza Borges 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: John Lester Alves Ferreira - 

OAB:24401/0, JOHN LESTER ALVES FERREIRA - OAB:24401/O, Luiz 

Orione Neto - OAB:OABMT- 3.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88821 Nr: 727-49.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pinto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 131, intimo a parte 

exequente para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92611 Nr: 3931-04.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Pereira da Silva, Almiro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felinto de Souza Lopes, Fernando Henrique 
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Gonzalez Grota, Espólio de Romildo Souza Grota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Autos do processo nº 3931-04.2014.811.0013

Código nº 92611

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo NATANAEL 

PEREIRA DA SILVA E ALMIRO SOARES contra o ESPÓLIO DE ROMILDO 

SOUZA GROTA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 348/352 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença 

[Respectivamente, itens “5” e “6”].

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 6 de março de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93945 Nr: 4931-39.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação de fl. 151, intimo a parte 

exequente para requerer o que entender cabível, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140591 Nr: 3940-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SILVA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

movida por ALCIDES SILVA DO PRADO em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 237/238.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150662 Nr: 8308-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Luiz Neto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE 

OLIVEIRA - OAB:63036, andré eduardo bravo - OAB:359.684/SP, 

conrado augusto carvalho de magalhães - OAB:61.515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O requerimento do exequente deve ser deferido (ref. 103).

A pretensão de substituição de depositário encontra arrimo no art. 840, 

inciso II, c.c. §1º, do CPC, “in verbis”:

“Art. 840. Serão preferencialmente depositados: I – (...); II - os móveis, os 

semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis 

urbanos, em poder do depositário judicial; III – (...). § 1º No caso do inciso II 

do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do 

exequente.

Portanto, independentemente de expedição de termo, NOMEIO como 

depositário do bem penhorado nos autos o representante legal da pessoa 

jurídica exequente.

EXPEÇA-SE mandado de remoção e depósito do bem penhorado em favor 

do exequente (ref. 99), a ser cumprido na Rua Pernambuco, nº 954, 

Centro, nesta urbe, ficando a cargo do credor eventuais despesas com a 

remoção do bem.

Para a profícua execução do ato, DEFIRO, desde já, requisição de força 

policial e ordem de arrombamento, servindo a presente decisão como 

ofício (CPC, art. 782, §2º).

INTIMEM-SE, acerca do conteúdo da presente decisão, o executado, por 

meio de carta com aviso de recebimento, bem como o exequente, por meio 

de seu advogado, via DJE, cabendo ao credor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar se deseja adjudicar o bem penhorado pelo valor da 

avaliação ou promover a alienação em leilão judicial, sob pena de 

arquivamento dos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152874 Nr: 9362-14.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Cardoso de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, assiste razão ao autor (ref. 82).

Compulsando os autos, verifico que a prova pericial já foi realizada (ref. 

57) e o Instituto Nacional do Seguro Social reconheceu a qualidade de 

segurado do autor ao conceder, anteriormente e de forma administrativa, o 

benefício que foi cessado (ref. 10).

Neste sentido, a audiência de instrução e julgamento se torna prescindível, 

devendo ser cancelada.

Por esse motivo, REGOVO a determinação de designação da referida 

solenidade (ref. 72).
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DECLARO encerrada a instrução processual e, portanto, faculto às partes 

a apresentação das razões finais escritas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelo autor.

INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE.

Após, INTIME-SE o INSS, por meio de remessa dos autos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos para prolação da sentença.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155142 Nr: 10442-13.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ATENDA-SE conforme requerido às folhas retro, OFICIANDO-SE à 

Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício previdenciário contido nos autos, 

informando, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o cumprimento da 

diligência, sob pena de incidência de multa diária (arts. 536, § 1º e 537 do 

NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem 

encaminhados os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito.

CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139801 Nr: 3615-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE FERREIRA GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELMOS LEMES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Vistos.O executado apresentou contestação na fase de cumprimento de 

sentença da ação de alimentos (ref. 57).A matéria, conteúdo da peça 

defensiva, extrapola os limites da impugnação, modalidade adequada de 

defesa do executado na fase de cumprimento de sentença.Nesta toada, 

havendo previsão legal acerca do meio de impugnação apropriado em 

ações da natureza da ora em tramitação, redigida em termos claros e 

expressos o suficiente para coibir que dúvidas remanesçam acerca do 

tema, é inadmissível outra peça defensiva apresentada em seu lugar.“In 

casu,” não é aplicável o princípio da fungibilidade, porquanto o executado, 

ao eleger o meio de defesa inadequado, incorreu em erro inescusável, 

caracterizado como erro grosseiro.Neste sentido:“HABEAS CORPUS. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 

528 DO CPC. A defesa do demandado em execução de alimentos deve se 

limitar a demonstrar que pagou o valor devido, a pagá-lo ou a justificar a 

impossibilidade do pagamento. DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus Nº 

70076584606, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 05/02/2018). (TJ-RS - HC: 

70076584606 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de 

Julgamento: 05/02/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 07/02/2018) - destaquei

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162078 Nr: 1360-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVAL BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o exequente, apesar de ser intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, apenas se limita, de 

forma reiterada, a requerer a apresentação dos resultados das pesquisas 

realizadas nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud.

Note-se que este juízo deferiu a realização de consultas e todos os 

resultados foram anexados na ref. 87.

Neste sentido, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, 

independentemente de nova conclusão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164466 Nr: 2364-93.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ALVES DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FCA Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A

 Vistos.A ré propugna pela intimação do “expert” para responder aos 

quesitos suplementares (ref. 90).Conforme dispõe o art. 469, “caput”, do 

NCPC, os quesitos suplementares devem ser apresentados durante a 

realização da diligência.Com efeito, devido a ré ter deixado de apresentar 

os quesitos suplementares no curso da diligência, INDEFIRO o 

requerimento de ref. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104741 Nr: 4064-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Pereira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por ALBERTO PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 133 e 138.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105601 Nr: 4402-83.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA movida por MARGARIDA NUNES DA 

SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida nas folhas retro, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação, consoante instrumento de 

mandato anexo nos autos.

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO de 

levantamento dos valores formulado pelo douto causídico que representa 

processualmente os interesses da parte autora, e por consequência, 

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará, conforme valores de fls. 178 e 180.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas na distribuição.

 Após, ao arquivo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82298 Nr: 4566-53.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alípio Gomes do Nascimento, Maria 

de Lourdes Alves do Nascimento, Bento Ferraz Pacheco, Anéliton 

Benedito Alves do Nascimento, Paulo Sérgio da Cruz, Evandra Oliveira 

Silva, Frigoeste Industria e Comercio de Carne Ltda-ME, Sandra Benedita 

Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3737/MT, Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista o processo 

encontra-se em carga com a parte exequente desde 07/01/2020, e até a 

presente data não houve a devolução, procedo a sua intimação para 

devolvê-lo no prazo legal, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139549 Nr: 3508-39.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Machado de Morais, WANDERLEI MORAIS 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que foi juntado o Estudo Social de ref. 109, 

e conforme determinação de ref. 107., INTIMO as partes para que se 

manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004019-49.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORMEZINDA MOREIRA BARBOSA (REU)

JOAQUIM PEDRO BARBOSA (REU)

Outros Interessados:

AELSON ADALTO DOS SANTOS (CONFINANTES)

ANTENOR DUARTE DO VALLE (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA - 2ª VARA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1004019-49.2019.8.11.0013 Valor da causa: R$ 45.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Especial (Constitucional)]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: 

Nome: MARILEIDE FERNANDES Endereço: Avenida Peri Verdum de 

Almeida, 102, (lote 01-B da quadra 03), São Cristóvão, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: JOAQUIM PEDRO 

BARBOSA Endereço: desconhecido Nome: ORMEZINDA MOREIRA 

BARBOSA Endereço: Rua Sergipe, 777, Centro, PONTES E LACERDA - MT 

- CEP: FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS TERCEIROS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "(...) A autora é legítima 

possuidora de um imóvel de 79,59m², localizado Avenida Peri Verdum de 

Almeida, nº 102, Parque São Cristóvão, Pontes e Lacerda/MT, área essa 

remanescente de uma área total de 385,17m² do lote 01 da quadra 03 do 

Loteamento São Cristóvão, que pertence à matrícula 12.695. Valor 

aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil Reais). A autora reside 

no imóvel há aproximadamente 11 anos, tendo ocupado o bem no ano de 

2008, sem qualquer impedimento ou reclamação por parte de qualquer 

pessoa que alegasse ser proprietário. Durante todo o tempo exerceram 

ostensivamente a sua posse, enquanto fizeram as obras necessárias 

para que pudessem habitar o imóvel, demonstrando claramente não só o 

animus domini como também o corpus, intrínsecos à posse ad 

usucapionem. (...)" DECISÃO: "(...) Vistos. CITEM-SE, pessoalmente, com 

prazo de 15 (quinze) dias, as pessoas em cujos nomes estiver transcrito 

o imóvel, bem como os confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 

NOTIFIQUEM-SE, por meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, 

as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional para que, caso 

queiram, declinem no prazo de 15 (quinze) dias se possuem interesse em 

ingressar no feito, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instrui. A propósito, DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, da Lei nº 

13.105/2013. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR, digitei. Pontes e Lacerda 

(MT), 10 de março de 2020. GEAN CARLOS BALDUÍNO JÚNIOR Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 
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endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000495-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO CARMO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000495-78.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ARMANDO CARMO DE MORAES 

Vistos. Analisando-se os autos, verifico que o pedido formulado pelo autor 

preenche os requisitos legais. O art. 329, inciso I, do NCPC dispõe que, até 

a citação, o autor poderá “aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu”. Neste sentido, a parte 

requerida ainda não foi citada. Assim sendo, DEFIRO o pedido formulado 

em Id. 13752658 e, consequentemente, DETERMINO a conversão da 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução por quantia 

certa. Consequentemente PROCEDA-SE as anotações necessárias quanto 

à modificação do tipo de ação junto ao Pje, retificando-se o registro dos 

autos. Após, CITE-SE a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o 

fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para 

garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios 

(art. 831 do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC). Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de 

embargos, dê-se vista dos autos ao exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo legal. Caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos do art. 842 e do art. 844, ambos do NCPC. Desde 

logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo que, em caso de integral pagamento no 

prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade. (art. 827, 

“caput” e §1º, do NCPC). Caso o oficial de justiça não encontre a parte 

devedora para ser citada, deverá proceder na forma do artigo 830 do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Pontes e 

Lacerda, 10 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000788-77.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KADJA PAMELA AUGUSTA FARIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEMES BIZO DO PRADO OAB - MT27471/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sirlei Cleuza Costin Coordenadora de Movimentação (IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

Consuelo de Fátima Lima Nunes (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000788-77.2020.8.11.0013. IMPETRANTE: 

KADJA PAMELA AUGUSTA FARIAS. IMPETRADA: SIRLEI CLEUZA 

COSTIN. IMPETRADA: CONSUELO DE FÁTIMA LIMA NUNES. IMPETRADA: 

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK. Vistos. Trata-se de 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por KADJA 

PAMELA AUGUSTA FARIAS, devidamente qualificada e representada no 

feito, contra ato supostamente ilegal e/ou arbitrário perpetrado pela 

Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e pela Coordenadora 

de Movimentação e Superintendente de Gestão de Pessoas. Aduz a 

autora ser servidora pública estadual, e que exerce o cargo de 

professora neste município de Pontes e Lacerda. Continua narrando que é 

casada com Fernando Henrique de Almeida Oliveira, recentemente 

empossado como docente no município de Cuiabá, depois de ter sido 

aprovado no concurso público municipal. Por encontrar o cônjuge da 

impetrante desempenhando suas funções naquele município, distante de 

Pontes e Lacerda cerca de 500 km (quinhentos quilômetros), requereu por 

sua remoção, apresentando como justificativa o acompanhamento do 

cônjuge. Todavia, teve seu pedido negado pelas autoridades coatoras. 

Pontua que o ato combatido é ilegal e arbitrário, não restando alternativa 

senão a impetração do presente “mandamus” para resguardar o seu 

direito líquido e certo. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da 

medida liminar: “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Com a inicial vieram 

os documentos de ID n.º 30059451 a 30059462. Em seguida, vieram-me 

conclusos. É o que basta relatar. Decido. Como dito no relatório, pretende 

a impetrante a concessão de ordem liminar “initio litis et inaudita altera 

parte” para que possa exercer a docência, como servidora do Estado de 

Mato Grosso, no município de Cuiabá, uma vez que lá reside seu cônjuge. 

Para o deslinde da questão posta nos autos, de acordo com o que dispõe 

o art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, a concessão liminar da 

segurança em “writ” reclama a presença dos seguintes requisitos: ( i ) os 

fundamentos da impetração sejam relevantes e ( ii ) a possibilidade de 

ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida. Tais 

pressupostos são cristalizados, respectivamente, pelos brocardos 

jurídicos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”. Pois bem. A remoção a 

pedido do servidor se baseia na conveniência do interesse público, de 

modo que não há direito subjetivo à remoção. No exercício do poder 

discricionário, observada a conveniência do serviço, em decisão 

motivada, cabe à Administração Pública, observados os critérios de 

oportunidade e conveniência, remover o servidor detentor de cargo 

público, através de ato motivado, no interesse do serviço público e dentro 

do quadro a que pertence. Entrementes, no caso vertente, pelos 

argumentos e documentos atrelados à petição inicial, a despeito da 

aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não há nos 

autos elementos documentais suficientes para o deferimento da liminar, 

uma vez que a própria legislação aplicável ao caso prevê que a remoção 

se trata de ato discricionário, subordinada a conveniência e oportunidade 

do ente público, o que não dá ao presente caso, nesta fase procedimental, 

a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela de urgência. Nesse 

viés, em um prisma superficial de cognição, tratando-se de ato 

discricionário, somente é pertinente o controle pelo Poder Judiciário no 

tocante os aspectos da legalidade do ato combatido, sob pena de violação 

de competência do poder executivo (art. 2º, CF). Sobre o tema, urge 

colacionar o magistério Hely Lopes Meirelles: “A lotação e a relotação 

constituem prerrogativas do Executivo, contra as quais não se podem 

opor os servidores, desde que feitas na forma estatutária. (...) entende-se 

amplo e discricionário o poder de movimentação dos servidores, por ato 

do Executivo, no interesse do serviço, dentro do quadro a que 
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pertencem”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 20ª ed., pg. 362). 

Nesse contexto, aparentemente a autoridade coatora não se distanciou 

dos lindes da legalidade ao proferir a decisão combatida, porquanto 

esmiuçou os motivos do indeferimento (ID n.º 30059456, pg. 3). Cumpre 

mencionar que o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso 

estabelece que “a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de 

saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica 

condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela 

Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de 

Administração - SAD, bem como à existência de vagas.” (§ 1 do Art. 51 da 

Lei 04/90). À vista disso, em sede de conhecimento superficial, o servidor 

público estadual somente teria direito à remoção prevista na norma acima 

transcrita, quando existam vagas na localidade em que se pretende a 

remoção, requisitos esses não comprovados nos autos. Nesta baila, 

recentemente decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE 

– ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR 

DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – REQUISITOS LEGAIS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – RECURSO PROVIDO. 1 – 

Deve ser reformada a decisão liminar, consistente na remoção do servidor 

para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos 

necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido se 

sujeita, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de 

seu indeferimento foram devidamente motivadas. 2 – O pedido de remoção 

do Agravado afronta à regra do concurso público, visto que não pode ser 

removido para município que não concorreu por meio de concurso público, 

e m  d e t r i m e n t o  a o s  c a n d i d a t o s  a p r o v a d o s . ”  ( N . U 

1003556-54.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/12/2019, 

negritei). Derradeiramente, importante mencionar que a investidura do 

cônjuge da autora no cargo de professor municipal em Cuiabá, deu-se 

após a lotação da imperante na rede de ensino estadual de Pontes e 

Lacerda, o que, aparentemente, permite vislumbrar que a Administração 

Pública não teria contribuído para o afastamento do casal. Em suma, em 

cognição perfunctória, a mudança do cônjuge varão para Cuiabá, por 

ocasião da nomeação em concurso público, decorreu de uma escolha 

particular e não por força de imposição da Administração Pública. Nesse 

sentido: “ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR 

CONCURSADO - REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - 

VIRAGO - 1ª INVESTIDURA - CONHECIMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1 - Não pode o servidor invocar o instituto de remoção 

para acompanhamento de cônjuge, se precisamente conhecia a situação 

de fato e funcional a que estaria submetido quando resolveu concursar-se 

para o serviço público. Certo que, tratando-se de 1ª investidura, esta 

deverá ocorrer para provimento do cargo no local já anteriormente definido 

pela Administração Pública. 2 - Apelação improvida. Segurança 

denegada.” (TRF-1 - AMS: 24758 DF 94.01.24758-7, Relator: JUIZ 

AMÍLCAR MACHADO, Data de Julgamento: 25/06/1997, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: 13/10/1997 DJ p.84454) Pelo exposto, pela 

inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos artigos 7º da 

Lei nº 12.016/2009 e 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a liminar pleiteada. NOTIFIQUEM-SE as autoridades apontadas 

como coatoras do conteúdo da inicial, a fim de que prestem suas 

informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009). 

Se as informações vierem instruídas com documentos, INTIME-SE 

novamente a impetrante, por meio de seu advogado e via DJE, para que se 

manifeste, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não poderá, contudo, juntar 

novos documentos, sob pena de desentranhamento. CIENTIFIQUE-SE o 

Estado de Mato Grosso (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o 

prazo das informações, com ou sem elas, REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, querendo, opinar 

também em 10 (dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/2009). Após, 

PROMOVA-SE nova conclusão para prolação da sentença. EXPEÇA-SE o 

necessário COM URGÊNCIA. Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001384-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS GILBERTO REDIVO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001384-95.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REU: DOMINGOS 

GILBERTO REDIVO Vistos. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT contra 

DOMINGOS GILBERTO REDIVO. Extrai-se da narrativa fática arvorada na 

exordial que a parte autora é credora da parte requerida no valor de R$ 

84.492,38 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta 

e oito centavos), em razão da emissão de cheques que foram devolvidos 

por falta de provisão de fundos. Em razão do presente fato e, diante da 

impossibilidade de resolução consensual do conflito, a parte autora 

requereu a expedição de mandado de pagamento, sob pena de ser 

convertido em mandado executivo, a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Juntou 

documentos (Ids. 19764994 - Pág. 1 a 19765025 - Pág. 1). Citada, a parte 

requerida deixou o prazo decorrer “in albis” (Id. 29748903). E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão 

formulada pela parte autora comporta julgamento conforme o estado do 

processo, pois, por sua natureza, vem consubstanciada em prova escrita 

sem eficácia de título executivo, além do que a parte requerida é revel, o 

que coaduna “in totum” com o dispositivo legal expresso no art. 355, inciso 

II, do NCPC. Prima facie, é necessário aclarar que o procedimento monitório 

possui por característica a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal de seu crédito, abreviar o iter processual para a 

obtenção de um título executivo. Logo, os documentos apresentados pela 

parte autora, desprovidos de força executiva, in casu, encontram-se 

encartados juntamente à inicial, sendo, pois, contratos de abertura de 

crédito e empréstimo pessoal. Assim, verificada a ausência de 

manifestação defensiva por parte da parte ré – embargos ao mandado 

monitório -, a pretensão monitória deve ser acolhida para que a parte 

autora obtenha um título executivo judicial em menor lapso temporal do que 

o exigido pelo processo/fase procedimental de conhecimento pelo rito 

comum, o que se conclui, portanto, que o procedimento atual adotado se 

trata de uma espécie de tutela diferenciada, que, por meio da adoção de 

técnica de cognição sumária (para concessão do mandado monitório) e do 

contraditório postecipado (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva 

do réu – art. 9, parágrafo único, III, do NCPC), busca facilitar em termos 

procedimentais a obtenção de um título executivo, em juízo de cognição 

não exauriente, da provável existência de seu direito. Por fim, verificada a 

existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bem como a 

revelia da parte requerida, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte requerente, devendo a ação ser julgada 

procedente, por ser medida de rigor. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do NCPC e, por consequência, DECLARO CONSTITUÍDO, de 

pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, no valor de R$ 84.492,38 (oitenta e quatro mil, 

quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação para a presente ação. CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no art. 85, §2°, 

incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 
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Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001744-30.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001744-30.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE BRITO. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em desfavor de JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE BRITO, devidamente 

qualificado nos autos. Após a propositura da presente demanda, o autor 

foi intimado para dar o devido andamento ao feito, fato que se aperfeiçoou 

ao ID nº. 11355950, de modo que inexistiu manifestação de sua parte (ID 

nº. 29750097). Desta forma, o feito deve ser extinto ante a inércia 

protagonizada pelo autor por mais de 30 (trinta) dias. É o que basta relatar. 

Fundamento e decido. Consoante se infere da leitura do relatório, bem 

como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, 

percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia 

protagonizada pelos interessados. Além disso, mostra-se dispensável o 

atendimento da exigência prevista na Súmula nº 240 do c. Superior 

Tribunal de Justiça, eis que o requerido nem sequer foi citado. Pelo 

exposto, considerando que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhes competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do NCPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. Em observância ao princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, devendo se observar aquelas já recolhidas em ID 

n.º 21148925. Sem condenação em honorário de advogados, em razão da 

inexistência da angularização processual. PUBLIQUE-SE. Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000035-57.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SILVANI CORDEIRO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA movida por SILVANI CORDEIRO DA SILVA em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S/A. A parte requerente alega em sua inicial que, em decorrência 

de acidente de trânsito, ficou inválida, resultando incapaz para as 

ocupações habituais, não podendo mais praticar as atividades do 

dia-a-dia, nem tampouco para as atividades laborativas, fazendo jus à 

indenização securitária DPVAT no importe de R$ 11.137,50 (onze mil, 

cento e trinta sete reais e cinquenta centavos). Menciona que recebeu 

indenização na seara administrativa no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Citada, a 

requerida apresentou contestação em Id. 18210876 alegando, como 

preliminar a ausência de documentos indispensável à propositura da ação. 

Réplica em Id. 18326823. Feito saneado em Id. 18368085. O laudo 

médico-pericial foi apresentado em Id. 26140496. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo em Id. 28811591. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em que a parte autora 

pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente de trânsito no 

importe de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta sete reais e cinquenta 

centavos). Antes de se adentrar na análise da presente questão, 

necessário se mencionar que o processo encontra-se maduro o suficiente 

à prolação da sentença, já que é prescindível a produção de prova em 

audiência, pois o laudo pericial apresentado aos autos é o bastante para o 

seu deslinde. A Lei Federal nº 6.194/1974 estabelece diretrizes quanto à 

obrigação de indenizar das seguradoras: “Art. 3.º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2.º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: a) (revogada); 

b) (revogada); c) (revogada); I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” Noutras 

palavras, o DPVAT garante o direito de indenização às vítimas de 

acidentes de trânsito, por morte e invalidez permanente total ou parcial, 

além do reembolso das despesas médicas e hospitalares. No caso em 

apreço, verifica-se que o laudo médico-pericial acostado em Id. 26140496 

apresenta a seguinte conclusão, com base no que dispõe o Anexo da Lei 

Federal nº 6.194/1974: “A invalidez é permanente com 25% de 

comprometimento do membro superior direito.” Ou seja, o perito concluiu 

que houve lesão no membro inferior direito, acarretando a incapacidade 

incompleta no percentual de 25% (repercussão leve) – Id. 26140496. 

Diante deste panorama fático, trata-se de invalidez permanente parcial 

incompleta de repercussão intensa no membro superior direito, ou seja, 

25% de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corresponde 

a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco), 

montante já recebido pela parte autora na seara administrativa. Assim 

sendo, nas ações em que se objetiva o recebimento de indenizações em 

virtude de invalidez decorrente de enfermidade, moléstia grave ou de 

acidentes, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na prova 

pericial. O pedido só teria procedência se, portanto, fosse comprovado o 

dano causado à vítima, o que de fato ocorreu. É neste sentido o trecho do 

voto da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, no julgamento 

do recurso de apelação nº 53.859/2012, em 12 de dezembro de 2012: 

“Para que seja concedida a indenização exige-se a comprovação da 

invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74, o que não 

ocorreu no caso em testilha. Na hipótese dos autos, não poderia o autor 

pleitear a integralidade da indenização prevista na legislação para os 

casos de invalidez permanente. Desta maneira, não se mostra devido o 

pagamento da indenização, porquanto não está configurada a 

impossibilidade permanente do autor de voltar a laborar, em função das 

sequelas sofridas com o acidente de trânsito noticiado.” (TJMT, Ap 

53859/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no 

DJE 11/01/2013). Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos 

ensejadores para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, equivalentes 

a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, 

incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, restando a execução de 

tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça em prol da parte requerente, nos termos do art. 98, 

§3°, do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados nos autos a título de honorários 

periciais. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 
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Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE, 

EXPEDINDO-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203086 Nr: 9588-48.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização da oitiva da vítima 

RAYSSA EDUARDA HENRIQUE DA SILVA para o dia 15 DE ABRIL DE 

2020, às 16h40min.

 Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

INTIME-SE a vítima.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 204445 Nr: 10368-85.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercino Rodrigues da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DESIGNO audiência de instrução para realização do interrogatório de 

GERCINO RODRIGUES DA FONSECA para o dia 15 DE ABRIL DE 2020, às 

16h50min.

Cadastre-se no sistema Apolo o advogado constituído.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a distribuição da carta precatória 

e a data da audiência designada.

Intime-se o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 202844 Nr: 9482-86.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Netto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO GABRIEL 

NETTO SILVA, epíteto "SMIGOL", brasileiro, solteiro, desempregado, 

nascido em 25 de março de 1999, natural de Belo Horizonte/MG, RG nº 

29177880 SSP/MT, CPF nº 065.906.941-50, filho de Giovanni da Silva Pinto 

e Sandra Vieira Netto Silva, atualmente recolhido no Centro de Detenção 

Provisória desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184671 Nr: 11291-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS CABRAL, Filiação: de Maria 

Sebastiana da Silva Cabral e Antonio Cabral, data de nascimento: 

26/06/1974, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-RO, convivente, serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156779 Nr: 11213-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONAN BENTO DE ALMEIDA, 

brasileiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,52 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160535 Nr: 681-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO FREITAS, brasileiro(a), 

Telefone 66 99843-5681. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 801,29 (Oitocentos e um reais e vinte e nove 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS 

E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.
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Pontes e Lacerda, 06 de março de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 135365 Nr: 1626-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento, Wyldo 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Raquel Marcondes e Melo - OAB:14214, Rodrigo 

Schwab Mattozo - OAB:MT-5.849

 Vistos, etc.

Em razão da realização do Curso de Formação Continuada - ESMAGIS – 

que será realizado na Comarca de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

outrora aprazada para o dia 30 DE JUNHO DE 2020, às 14h00min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 142920 Nr: 4847-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024

 Ante o pedido ministerial e manifestação da Defensoria Pública, consigno 

haver o gabinete deste juízo mantido contato com o NPJ a fim de indagar 

quanto a possibilidade de patrocinarem a presente causa, vez que 

reiniciado o ano letivo.

Respondido afirmativamente por referido Núcleo, determino se proceda à 

sua intimação para formalização da presente nomeação em prol dos 

interesses do acusado.

Arbitro ao advogado anteriormente nomeado, honorários em 1 URH. 

Expeça-se o necessário.

Assim, redesgino o ato anteriormente agendado para o dia 02 de abril de 

2020, às 8h. PROVIDENCIE-SE O NECESSÁRIO, em especial a intimação do 

NPJ.

F. 404: anote-se a exclusão externada pelo MP.

Fls. 429 e 445: constam dos autos certidões informando a impossibilidade 

de intimação de três testemunhas. PROVIDENCIE a secretaria ciência e 

intimação da parte que as arrolou, para eventuais requerimentos em 5 

dias.

F. 434: defiro o pedido. Junte-se aos autos a folha de antecedentes 

criminais da vítima.

Sem prejuízo, considerando-se a iminência de vacãncia "sine die" da 

defensoria pública desta comarca com atribuições na seara criminal, 

determino:

- oficie-se à OAB local, a fim de informar a este juízo, em 15 dias, os 

nomes e respectivas qualificações dos advogados inscritos nesta 

Subseção de Pontes e Lacerda que tenham interesse em atuar como 

advogados dativos em processos envolvendo: réus presos, réus soltos, 

executivos de pena e sessões plenárias;

- oficie-se ao NPJ, a fim de informar a este juízo, em 15 dias, qual a 

capacidade mensal de atendimento por referido Núcleo, de processos 

envolvendo: réus presos, réus soltos, executivos de pena e sessões 

plenárias.

Instaure-se incidente próprio com cópia da presente decisão, onde 

deverão ser juntadas as respostas a referidos ofícios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 147978 Nr: 7035-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Vistos, etc.

Ante o pedido ministerial e manifestação da Defensoria Pública, consigno 

haver o gabinete deste juízo mantido contato com o NPJ a fim de indagar 

quanto a possibilidade de patrocinarem a presente causa, vez que 

reiniciado o ano letivo.

Respondido afirmativamente por referido Núcleo, determino se proceda à 

sua intimação para formalização da presente nomeação em prol dos 

interesses do acusado.

Arbitro ao advogado anteriormente nomeado, honorários em 1 URH. 

Expeça-se o necessário.

Assim, redesigno o ato anteriormente agendado para o dia 14 DE ABRIL 

DE 2020, às 8h. PROVIDENCIE-SE O NECESSÁRIO, em especial a intimação 

do NPJ, com o devido cadastramento dos professores responsáveis pelos 

feitos criminais.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 184784 Nr: 68-64.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL CHAVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o ofício recebido da primeira vara criminal de Cáceres/MT 

(Ref. 134), DETERMINO se OFICIE ao Diretor do CDP local, com urgência, 

para que proceda a realização do pedido de transferência de JOEL 

CHAVES, de acordo com as normativas vigentes.

Consigno que se deferida a transferência do custodiado, a remoção 

deverá ser realizada após o dia 12 de março de 2020, em razão da 

audiência de instrução já designada para essa data.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 191076 Nr: 3574-48.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodinei de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

Considerando o disposto no art. 453 do Código de Processo Penal, 

DESIGNO Sessão Plenária do Tribunal do Júri para o dia 05 DE MAIO DE 

2020, às 08h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da Sessão Plenária.

Expeçam-se cartas precatórias para intimação dos residentes fora da 

Comarca e desde já consigno que tais testemunhas não são obrigadas a 

comparecer em Plenário, e caso as testemunhas não sejam encontradas 

para realização do júri, não será a sessão redesignada, e serão exibidos 

os vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de instrução.

REQUISITE-SE o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 192005 Nr: 4113-14.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Soares do Nascimento Luz, Elton 
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Douglas Ferreira dos Santos, Cristovão Oliveira dos Santos, Alesandro 

Cesar Santos Veiga, TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/O, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos, etc.

Em razão da realização do Curso de Formação Continuada - ESMAGIS – 

que será realizado na Comarca de Cuiabá/MT, ANTECIPO a audiência para 

o dia 23 DE MARÇO DE 2020, às 16h20min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 201342 Nr: 8849-75.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Campos Berthi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública e mantenho a 

prisão de PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI.DO RECEBIMENTO DA 

DENUNCIAInexistindo questões preliminares, recebo a Denúncia ofertada 

em face de PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, por preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os 

critérios do art. 56 da Lei nº 11.343/2006, consigno que o procedimento 

será o específico para os delitos atinentes à Lei de Drogas.Determino a 

Secretaria deste juízo à apresentação de informações de antecedentes do 

acusados, fornecidas pelo Sistema de Acompanhamento Processual 

(Apolo).Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de 

Identificação bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).Ademais, não sendo 

hipótese de absolvição sumária, designo audiência de instrução e 

julgamento para 07 DE MAIO DE 2020 às 17H.Intimem-se as testemunhas 

arroladas, fazendo constar do mandado a data, horário e local da 

audiência. Caso não residam nesta Comarca, depreque-se sua (s) oitiva 

(s) ao juízo competente.REQUISITE-SE o denunciado.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205614 Nr: 10972-46.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Silveira de Souza Britto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 DE MAIO DE 

2020, às 14h00min.

REQUISITE-SE o réu.

Intimem-se testemunhas, Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 206946 Nr: 11770-07.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva, Jhony Brendo Freitas Nunes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705, Suzana Siqueira Leão - OAB:24127/O

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido os acusados devidamente citados.

Às fls. 117/118 está acostada resposta à acusação do acusado LUCIANO 

DA SILVA e às fls. 150/164 aportou aos autos manifestação da defesa do 

acusado JHONY BRENDO FREITAS NUNES DA SILVA, ambas nos moldes 

do art. 396-A do CPP.

Consta nos autos pedido de restituição de veículo automotor (fls. 202/209) 

apresentado pela defesa de Luciano da Silva.

 É o relatório. Decido.

Consigno que deixo de analisar o pedido de restituição acostado aos 

autos, vez que o mesmo pedido foi distribuído sob o nº 

1509-46.2020.811.0013 – Código 209652 e DETERMINO que o incidente 

seja apensado ao presente feito.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 DE MAIO DE 

2020, às 15h45min.

REQUISITE-SE o réu.

Intimem-se réu, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca do 

pedido de restituição.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 207695 Nr: 496-12.2020.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Macedo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda/MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido a acusada devidamente citada e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP, cumulada com pedido de revogação da 

prisão preventiva de RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de 

revogação da prisão preventiva.

E os autos me vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva de 

RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA, analisados os autos, verifico 

subsistirem as razões que ensejaram a custódia cautelar do réu em 

questão.

 Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à 

revisão pretendida.
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Consigno que o denunciado apresenta em seu desfavor o processo de 

execução penal nº 3772-32.2012.811.0013, que tramita neste juízo, 

referente a cinco ações penais, demonstrando assim a tendência que o 

acusado possui a prática de delitos.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública e mantenho a 

prisão preventiva de RONALDO MACEDO DE OLIVEIRA, por seus próprios 

fundamentos.

 DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 DE MAIO DE 

2020, às 14h00min.

REQUISITE-SE o réu.

Intimem-se o réu, vítima, testemunhas, Ministério Público e a Defensoria 

Pública.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 177892 Nr: 8096-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Vistos, etc.

Considerando que essa magistrada foi informada que o NPJ da UNEMAT, 

em razão do início do ano letivo, retomou as atividades, DETERMINO que 

seja indagado ao NPJ quanto a possibilidade de patrocinarem a presente 

causa.

Respondido afirmativamente por referido Núcleo, determino se proceda à 

sua intimação para formalização da presente nomeação em prol dos 

interesses do acusado.

Arbitro ao advogado anteriormente nomeado, honorários em 1 URH. 

Expeça-se o necessário.

Intime-se o NPJ com urgência, por meio eletrônico e se possível 

proceda-se ao cadastramento dos professores responsáveis pelos feitos 

criminais, para que também sejam intimados da presente nomeação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58382 Nr: 3947-94.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB-MT 12.403-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Prov. 52/CGJ/MT, abro vistas ao 

advogado Adjayme de Faria Melo para apresentar as contrarrazões ao 

recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 660 Nr: 61-20.1992.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Pereira Lopes - 

OAB:743/RO

 Nos termos da Legislação Vigente e do Prov. 52/CGJ/MT, abro vistas à 

defesa para que apresente o endereço atualizado de suas testemunhas, 

ou ratifique os apresentados na fl. 357v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 59681 Nr: 21-71.2011.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Dias Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEVANILDO SIRILO VIEIRA - 

OAB:58350 , Quezia de Mattos Lorentz Portugal - OAB:195.537

 Vistos, etc.

Em razão da realização do Curso de Formação Continuada - ESMAGIS – 

que será realizado na Comarca de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

outrora aprazada para o dia 30 DE JUNHO DE 2020, às 16h00min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 34313 Nr: 1760-55.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL RODRIGUES 

GUIMARÃES - OAB:174423/OAB-MG, TATIANE RODRIGUES 

GUIMARÃES - OAB:180.570/OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL RODRIGUES 

GUIMARÃES - OAB:174423/OAB-MG

 Vistos, etc.

Em razão da realização do Curso de Formação Continuada - ESMAGIS – 

que será realizado na Comarca de Cuiabá/MT, REDESIGNO a audiência 

outrora aprazada para o dia 30 DE JUNHO DE 2020, às 16h40min.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39121 Nr: 2970-10.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

801,29, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 195/197. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 601,32 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 199,97 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20848 Nr: 252-45.2004.811.0013

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeus Leal Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hegnaldo Antonio dos 

Santos - OAB:26395/MT, WILSON PINHEIRO MEDRADO - OAB:26645/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do Prov. 52/CGJ/MT, abro vistas ao 

advogado WILSON PINHEIRO MEDRADO - OAB/MT n° 26.645 para 

apresentar Defesa Prévia do acusado Amadeus Leal Cardoso.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002827-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002827-81.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA ALVES 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. A autora 

compareceu pessoalmente a este Juizado e, perante mim, afirmou que 

contratou o advogado que patrocina a causa e que sua afirmação em 

audiência foi um mal entendido, pois não conhecia apenas o advogado 

substabelecido que participou da audiência. Assim, determino o 

prosseguimento do feito, com vista à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal. PONTES E LACERDA, 10 de março de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002837-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002837-28.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA ALVES 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. A autora compareceu pessoalmente a este Juizado e, perante mim, 

afirmou que contratou o advogado que patrocina a causa e que sua 

afirmação em audiência foi um mal entendido, pois não conhecia apenas o 

advogado substabelecido que participou da audiência. Assim, determino o 

prosseguimento do feito, com vista à parte autora sobre documentos 

juntados pela parte ré, prazo de cinco dias, e após conclusos para 

sentença pela juíza leiga. PONTES E LACERDA, 10 de março de 2020. 

ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA SUELY NOGUEIRA BIAZOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSUELO A. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CONSUELO ALVES FERREIRA OAB - 001.642.631-28 (REPRESENTANTE)

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000331-16.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NORMA SUELY NOGUEIRA 

BIAZOTTO REQUERIDO: CONSUELO A. FERREIRA - ME REPRESENTANTE: 

CONSUELO ALVES FERREIRA Vistos, etc. Vista à parte exequente sobre 

exceção de pré-executividade, prazo de cinco dias. PONTES E LACERDA, 

10 de março de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002730-18.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MISAEL DE SOUZA ROSA 

PESCADA REQUERIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A Vistos, 

etc. A parte recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, 

juntando aos autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de 

Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural 

(art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso 

concreto, a parte recorrente está assistida por advogado particular, o que 

caracteriza elemento de capacidade econômica, embora não impeça, por 

si só, a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além 

deste, os seguintes elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade: o autor é militar estadual, os fatos 

envolvem passagens aéreas internacionais, há nos autos faturas de 

cartão de crédito de valor superior a 3 (três) salários mínimos, tudo que 

demonstra poder aquisitivo superior ao parâmetro de renda utilizado para 

deferimento da justiça gratuita. Desse modo, havendo nos autos 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada 

da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar 

aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais 

como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal. Pontes e Lacerda, 10 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001869-95.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte recorrente requereu a concessão da 

gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. 

O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, 

§2º, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. No caso concreto, os seguintes elementos evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: a parte 

recorrente é advogada militante na Comarca há muitos anos, com 

escritório bem estabelecido e com boa clientela. Desse modo, havendo 

nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para 

a concessão da gratuidade, afastando assim a presunção relativa 

emanada da declaração de hipossuficiência assinada pela parte autora, 

com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte 

autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, 

juntar aos autos documentos comprobatórios da incapacidade econômica, 

tais como cópia de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda 

idôneo, próprio ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; 

cópia da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal. Pontes e Lacerda, 10 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003943-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CUBA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da promovente para, no prazo legal, apresentar 

impugnação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003474-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS BOY MOTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVINO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES MATIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARLOS ALMEIDA OAB - MT19847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes do inteiro teor do despacho abaixo transcrito, bem 

como a intimação da parte recorrente para, no prazo de cinco dias, sob 

pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos 

comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia de 

contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio ou 

de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal." "Vistos, etc. A parte recorrente 

requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte recorrente está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: EXERCE CARGO PÚBLICO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR, 

CONFORME DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE AUTORA NAS 

CONTRARRAZÕES. Desse modo, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte recorrente para, no prazo 

de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

recorrente, caso desista do pedido de justiça gratuita, desde já, no prazo 

de 48 horas (Enunciado 80 do FONAJE), comprovar o recolhimento da 

integralidade do preparo recursal."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO BRESANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001511-67.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NELSON APARECIDO 

BRESANIN REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

1- À Secretaria para alterar a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 
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expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. Pontes e 

Lacerda, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOPES DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1002096-22.2018.8.11.0013. INTERESSADO: VALDECIR LOPES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro à parte 

recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o recurso apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à parte recorrente 

(art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). Considerando que 

já foram apresentadas as contrarrazões ou decorreu o prazo legal sem 

manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à Eg. Turma 

Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Pontes e Lacerda, 10 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000636-97.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA JOSE GOMES 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA opôs embargos de declaração 

contra a sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi 

apreciado o pedido de revogação da tutela de urgência. A parte 

embargada não se manifestou sobre os embargos de declaração. É o 

breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que 

cabem embargos de declaração contra decisão judicial para “esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, vislumbro a existência 

do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada é omissa quanto ao 

ponto discutido, pois não analisou o pedido de revogação da tutela de 

urgência. Passo assim à análise do pedido omitido. Considerando que a 

sentença reconheceu a licitude e regularidade da cobrança e julgou 

improcedente o pedido declaratório de inexigibilidade do débito, como 

corolário lógico deve ser revogada a tutela de urgência outrora deferida. 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a 

omissão e REVOGO a tutela de urgência outrora deferida. Intimem-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SERVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001925-31.2019.8.11.0013. REQUERENTE: KAROLINE SERVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A opôs embargos de declaração 

contra a sentença, alegando a existência de obscuridade, porquanto não 

restou claro se a condenação é solidária ou para cada réu. A parte 

embargada não se manifestou sobre os embargos de declaração. É o 

breve relato. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que 

cabem embargos de declaração contra decisão judicial para “esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento”. Reapreciando a decisão embargada à luz da referida 

legislação e dos argumentos da parte embargante, vislumbro a existência 

do vício aventado. Com efeito, a decisão embargada é obscura quanto ao 

ponto discutido, pois não estabelece de forma clara a natureza da 

condenação. Passo assim a aclarar o ponto obscuro. Considerando se 

tratar de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de 

serviços é solidária, consoante determinação do Código de Defesa do 

Consumidor. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

para aclarar a obscuridade e esclarecer que a condenação é solidária 

entre os réus. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 10 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002596-54.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA 

SILVA SOUZA REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Vistos, etc. SUBMARINO VIAGENS LTDA opôs embargos de declaração 

contra a sentença, alegando a existência de omissão, porquanto não foi 

apreciada a preliminar de ilegitimidade passiva. A parte embargada não se 

manifestou sobre os embargos de declaração. É o breve relato. DECIDO. O 
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art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de 

declaração contra decisão judicial para “esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição” e para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Reapreciando 

a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da 

parte embargante, vislumbro a existência do vício aventado. Com efeito, a 

decisão embargada é omissa quanto ao ponto discutido, pois não analisou 

a preliminar de ilegitimidade passiva da ré SUBMARINO VIAGENS LTDA. 

Passo assim à análise do pedido omitido. A preliminar não merece 

prosperar, pois a ré SUBMARINO VIAGENS LTDA, enquanto 

intermediadora dos serviços de turismo contratados pela autora, é 

fornecedora de serviços (art. 3º do Código de Defesa do Consumidor) e, 

portanto, é responsável solidária com os demais fornecedores pelos 

vícios e falhas na prestação do serviço prestado pela cadeia de 

fornecedores (art. 14 e 19 do CDC). Ante o exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão e REJEITO A 

PRELIMINAR de ilegitimidade passiva da ré SUBMARINO VIAGENS LTDA, 

nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Pontes e Lacerda/MT, 10 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000191-08.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CAFE BEBE BEM LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER EVARISTO TONELLI PEIXER OAB - MS8586 (ADVOGADO(A))

THIAGO VINICIUS CORREA GONCALVES OAB - MS15417 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE REGINA GOMES ROSA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE 

AO PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA, BEM COMO A DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-26.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000690-26.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação acostada nos autos foi 

protocolada no prazo legal Certifico ainda que procedo a intimação da 

parte autora para no prazo legal impugnar a contestação apresentada 

Poxoréu/MT, 10 de março de 2020 SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61671 Nr: 1353-36.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Maximiniano Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Ação Penal nº 1353-36.2012.811.0014 (Código 61671)

Vistos etc.

Considerando que a audiência designada não foi realizada em razão da 

ausência da Representante Ministerial, por estar em gozo de folgas 

compensatórias, conforme certidão de fl. 88 e informativo de fl. 89, 

REDESIGNO a audiência anteriormente designada e designo nova 

oralidade para instrução das testemunhas residentes nessa Comarca para 

o dia 18 de março de 2020 às 16h15min.

 Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 3 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77456 Nr: 2215-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2215-31.2017.811.0014 (Código 77456)

Vistos etc.

INDEFIRO pedido de fl.75/77, uma vez que, compulsando os autos, nota-se 

que não houve a válida citação da parte adversa; ao contrário, conforme 

bem certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o requerido não foi localizado 

EXPEDITO BISPO DOS SANTOS não foi localizado, embora empreendidas 

04 (quatro) diligências para tal finalidade, sendo certo, ainda, que foi 

cumprido o mandado de reintegração de posse, tão somente em desfavor 

de VALDIVINO RAMOS DOS SANTOS, terceiro estranho à relação 

processual, que sequer integra o polo passivo da demanda.

Por conseguinte, CHAMO O FEITO À ORDEM para ANULAR a certidão de 

fl. 68, uma vez que não foi realizada a citação válida da parte requerida, 

de sorte que não houve, portanto, o início da contagem de seu prazo 

contestatório.

Ante a informação, em certidão de fl. 65, de que o requerido faleceu, 

SUSPENDO este feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do 

art. 313, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante disso, DETERMINO a 

parte autora, que promova a regularização do polo passivo da demanda, 

no prazo acima, sob pena de extinção.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78650 Nr: 453-43.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial para condenar o réu a promover ao autor o benefício de 

aposentadoria por invalidez, contado da data do requerimento 

administrativo, excluídas eventuais parcelas adimplidas, devendo constar 

os seguintes dados: Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008 – CGJ, 

para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente:*Nome do segurado: ELIZABETH BISPO DA COSTA*CPF nº 

007.275.031-62.*Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez.*RMI - 

Renda mensal inicial: a ser calculada.*DIB - Data do início do Benefício: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 751 de 995



09/05/2016 (data do requerimento administrativo).*DIP - Data início do 

pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença.*Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.*Período 

do pagamento do benefício: Permanente.CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das parcelas devidas, acrescido de correção monetária e 

juros moratórios, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos da Justiça Federal. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da 

Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça . Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Ás providências, 

CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, ____ de ______________ de 2020.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 76979 Nr: 1939-97.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de França Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 Código 76979

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de exigir contas, ajuizada por ELIANE ALVES VIEIRA em 

face de RODRIGO DE FRANÇA BARCELO, ambos regularmente 

qualificados nos autos.

Em manifestação conjunta apresentada pelas partes (fls. 308/313) foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença 

foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 308/313), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71961 Nr: 1567-85.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial para condenar o réu a promover ao autor o benefício de 

aposentadoria por invalidez, contado da data do requerimento 

administrativo, excluídas eventuais parcelas adimplidas, devendo constar 

os seguintes dados: Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008 – CGJ, 

para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente:*Nome do segurado: MARIA DE JESUS DA SILVA*CPF nº 

458.712.991-72.*Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez.*RMI - 

Renda mensal inicial: a ser calculada.*DIB - Data do início do Benefício: 

25/02/2016 (data do requerimento administrativo).*DIP - Data início do 

pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença.*Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.*Período 

do pagamento do benefício: Permanente.CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das parcelas devidas, acrescido de correção monetária e 

juros moratórios, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos da Justiça Federal. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da 

Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça . Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Ás providências, 

CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64380 Nr: 841-82.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Figueiredo Rocha do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado no acordão, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do CPC. Desta feita, o cálculo a 

ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV. Deste modo, NOMEIO para a 

realização da perícia contábil a empresa Real Brasil Consultoria, com 

endereço à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, Sala 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-0000, Telefone (65) 3052-7636, 

e-mail: contato@realbrasilconsultoria.com.br.Em aceitando o encargo, 

FIXO os honorários periciais em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

considerando o valor médio da consultoria, a mediana complexidade da 

liquidação, a distância do escritório do expert até a sede deste juízo, o 

tempo decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do contador.Registra-se que, a teor da jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso, o ônus de suportar 

o pagamento dos honorários periciais será do executado, mediante 

expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), tão logo acostado aos 

autos o respectivo laudo pericial. Tendo em vista que as partes já 

apresentaram quesitos, em conformidade com o que dispõe o artigo 465, § 

1º, II e III, do NCPC, INTIME-SE o Srº Perito para juntar o respectivo laudo no 

prazo legal, obedecendo as cautelas de praxe.Com o aporte do referido 

laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário. Darwin de Souza PontesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 73842 Nr: 455-47.2017.811.0014

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Rosa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO, Alberto Rosa Saores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73842

Vistos,

 Tendo em vista a inércia do perito anteriormente nomeado nestes autos, 

DESTITUO-O do encargo.

 Assim, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de 

Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em 

aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais), nos termos da decisão exarada no 

processo de n. 10000518-84.2019.8.11.0014, que considerou os critérios 

previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ.

Com agendamento, intimem-se as partes para ciência.

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos, se já mão o fizeram, no 

prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia médica, e 10 

(dez) dias após exame para juntada do laudo.

Com o porte do referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do 

respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma 

estabelecida pelo artigo 4° da Resolução n° 541 de 2007 do Conselho da 

Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, ______ de janeiro de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74144 Nr: 598-36.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Rosa da Silva, YLSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lisleo Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 598-36.217.811.0014 (Código:74144)

Vistos,

 Cuida-se de ação de Execução de Alimentos, manejada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Groso, agindo na tutela do menor YANNE LUIZA 

SOUZA DA SILVA (03 anos), representada pela sua genitora RENATA 

ROSA DA SILVA, em face do genitor LISLEO SOUZA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a representante legal da exequente compareceu 

na Promotoria de Justiça e informou que o executado quitou integralmente 

o débito alimentar constante nos autos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado (fl. 42), a pretensão da parte exequente fora 

satisfeita, não restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, 

senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do Novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77172 Nr: 2063-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT, RODRIGO SCOPEL - OAB:40004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 Código n° 77172

Vistos,

 Cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais intentado por 

TSUDZAWERE JOÃO BOSCO em face do BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a parte requerida depositou nos autos o 

montante devido (fl. 121), sendo assim, adimplido o débito devido a parte 

autora que foi devidamente intimada via DJE, mas se manteve inerte 

quanto ao valor depositado.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado (fl. 121), a pretensão da parte exequente fora 

satisfeita, não restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, 

senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

O art. 513 do mesmo diploma legal, a seu turno, determina a aplicação 

supletiva das disposições atinentes à execução de título extrajudicial 

(Libro II da parte especial) no procedimento de cumprimento de sentença.

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, c/c o art. 513, caput, do Novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78586 Nr: 432-67.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO CAVALCANTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 432-67.2018.811.0014 (Código 78586)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta pelo 
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de SELVINO 

CAVALCANTE DE SOUZA, com base no Decreto-Lei nº911, de 01.10.69.

Devidamente intimada para dar andamento ao feito, a representante legal 

do exequente manteve-se inerte (fl. 29).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumpre salientar que sua intimação se deu no dia 12 de junho de 2019, 

sendo que passados quase 07 (sete) meses, esta ainda não apresentou 

aos autos qualquer manifestação.

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, sem 

resolução de mérito, por abandono da causa. Por conseguinte, estando 

preclusa essa decisão, PROCEDA-SE às baixas das penhoras e 

restrições realizadas nos autos.

Por conseguinte, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios pro rata, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida (NCPC, art. 85, § 2º c/c 

485 § 2°).

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 5 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 515-83.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Processo nº 515-83.2018.811.0014 (Código 78753)

Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por 

NADIRA’REUWA em face de BANCO BMG S/A, ambos regularmente 

qualificados nos autos.

Apresentada contestação pela requerida, esta não arguiu preliminares 

(fls. 47/58v). Na sequência, devidamente intimada, a parte requerente 

devidamente intimada permaneceu inerte (fl.97).

 Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento. Presentes os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação.

1. Das questões processuais pendentes:

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que os contratos 

foram firmados pelo Banco BMG S/A, o qual, ainda que não tenha mais, em 

sua carteira de produtos, os empréstimos consignados pessoais (objeto 

de litígio nestes autos), continua atuando no mercado como instituição 

financeira.

A extinção da personalidade da pessoa jurídica, esta sim, equivale à morte 

da pessoa natural, a ensejar a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15.

No caso em espeque não houve “morte” (extinção) da pessoa jurídica. 

Logo, não é caso de aplicação por analogia do mencionado artigo.

Ademais, segundo a Teoria da Asserção (adotada pela jurisprudência 

pátria), o exame das condições da ação (dentre elas, a legitimidade) se dá 

in statu assertionis, ou seja, com base no afirmado pela parte na petição 

inicial. Apenas a evidente impertinência subjetiva entre as partes indicadas 

no petitório inaugural e o direito material subjacente é capaz de acarretar o 

reconhecimento de ilegitimidade processual.

2. Delimitação das questões de fato e da organização das provas:

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

 Nesse quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto:

 (1) A existência ou não de vício de vontade que inquine de nulidade os 

respectivos contratos de empréstimo/refinanciamento;

No mais, com fulcro nos arts. 370 e 396, caput, do CPC/15 c/c o art. 6º, 

inciso VIII do CDC, INTIME-SE o requerido para que junte aos autos as 

cópias dos respectivos contratos de financiamento/refinanciamento 

assinados pela parte requerente no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

serem reputadas verdadeiras as alegações aduzidas pela parte autora 

(art. 400 do CPC/15).

Decorrido o prazo acima, RETORNEM os autos conclusos para o início da 

fase instrutória ou para o julgamento antecipado do mérito.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, _____de ____________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80355 Nr: 1202-60.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Sousa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80355

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 91/94 e DETERMINO o processamento da fase de 

cumprimento de sentença.

PROCEDA ao Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos 

do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão 

do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, 

a depender do sistema vinculado ao feito.

 INTIME-SE a autarquia ré, para comprovar a implantação do benefício 

previdenciário concedido nestes autos, através da sentença prolatada, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Após com envio dos autos em carga para, 

querendo, impugnar os cálculos apresentados pela parte autora em 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo concordância 

expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal 

Regional Federal.

 Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _____ de ____________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84625 Nr: 1245-60.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Dione de Souza Santana, Rafael 

Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR os 

advogados dos denunciados, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) 

para que, no prazo legal, de 5 (cinco) dias, apresente seus memoriais 

escritos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63355 Nr: 46-76.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Vitor Messias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099, Willian 

Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo n° 46-76.2014.811.0014 (Código n° 63355)

Vistos,

Diante do aceite de fls. 404/406, INTIME-SE o Município de Poxoréu, na 

pessoa de seu representante legal para que no prazo impreterível de 10 

(dez) dias se manifeste o que entender de direito.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65264 Nr: 1431-59.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65264

Vistos etc.

INTIME-SE o recorrido para oferecer contrarrazões no prazo máximo de 05 

(cinco) dias.

Após volvam-me os autos para decisão.

 Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65491 Nr: 1586-62.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:MT/15.181-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 65491

Vistos.

 Considerando que a parte exequente não se insurgiu quanto aos cálculos 

da parte executada (fl. 104/106), HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados na importância de R$ 

74.313,64 (setenta e quatro mil, trezentos e treze reais, e sessenta e 

quatro centavos) (fl. 105).

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor 

(RPV), observando as formalidades legais, e instruindo-o com os 

documentos necessários para pagamento da quantia informada à fl. 105.

Após, procedido ao RPV, INTIME-SE a parte autora para que apresente 

aos autos os dados completos para a devida transferência dos valores 

depositados.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, _____ de _______________ de 2020.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66081 Nr: 146-94.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carminda Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15.528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 146-94.2015.811.0014 (Código n° 66081)

Vistos,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por CARMINDA 

FRANCISCA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a parte autora ficou bem ciente das diligências 

tomada para levantamento dos alvarás (fl. 164), bem como certificado à fl. 

165 o adimplemento total da execução.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente e ao seu causídico, conforme alvarás de levantamento.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, nos termos do art. 924, II 

c/c art. 513 do CPC/15.

 Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu-MT 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66816 Nr: 559-10.2015.811.0014

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Castro Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tadeu Manoel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Silveira - OAB:/MT 

10.789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 559-10.2015.811.0014 (Código 66816)

Vistos,

Cuida-se de ação de interdição c/c Pedido de Antecipação da Tutela 

manejada por SONIA CASTRO OLIVEIRA DE SOUZA, em desfavor de 

TADEU MANOEL DE OLIVEIRA, aduzindo que o genitor encontra-se 

totalmente incapaz de exercer os atos da vida civil, vez que é acometido 

de Neoplasia Maligna do Sistema Nervoso Central – CID C72.9.

Sobreveio aos autos a notícia do falecimento do paciente em 15/05/2015, 

conforme certidão de Óbito (fls. 67).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que os mesmos não mais apresentam 

condições para seu processamento, notadamente diante do falecimento 

da parte requerida, de modo a impor a extinção do feito.

Com efeito, a interdição consubstancia-se em matéria personalíssima, não 

havendo falar-se em sucessão processual, de modo que não resta 

alternativa ao feito, senão o pronunciamento de sua extinção.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI e IX do novel Código de Processo Civil, em face do 

óbito do exequente , inviabilizando o seguimento e desenvolvimento válido 

e regular da presente ação.

 Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

ATENTE-SE, a secretaria, se a certidão relativa à verba honorária já foi 

expedida em favor do advogado dativo atuante neste feito.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 
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anotações de praxe.

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 1322-11.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Nascimento Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:MT 15.758-A

 Processo nº 1322-11.2015.811.0014 Código: 68302

VISTO,

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, quanto à petição de fls. 188/223.

Decorrido o prazo, VOLVA-ME os autos concluso para futuras 

deliberações.

 Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, ___de _______ de ¬¬¬¬2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26043 Nr: 20-54.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes de Jesus Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN, Sr Thiago França, Banco Volkswagen s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Marcio de Lara 

Soriano - OAB:3.946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:119910

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 77-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

para promover regular andamento no feito

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63869 Nr: 456-37.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josane Francisca Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:MG/84400

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazoi legal, 

querendo promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 624-97.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico que em cumprimento ao despacho derradeiro procedo a 

intimação das pares para no prazo legal manifestarem´se sobre os 

documentos acostados nos por derradeiro

salustiano Cândido Pereiora Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64789 Nr: 1125-90.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moique Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dosautos ao setor competente para fins 

de intimar, pessoalmente, o requerente, para promover regular andamento 

no feiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22534 Nr: 1434-92.2006.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos da 

Silva - OAB:9.565

 Código 22534

 Vistos,

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de suspensão/arquivamento do feito de fl. 

126-v, devido não se trata de nenhum pedido que promova o regular 

andamento do feito.

Assim, INTIME-SE, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, apresentando 

aos autos causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, se 

houver, conforme art. 40, § 4º- Lei 6.830/80.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24100 Nr: 1347-05.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Ervas Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24100

 Vistos,

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de suspensão/arquivamento do feito de fl. 

173-v, pois decorreu o prazo solicitado contado do requerimento.

Assim, INTIME-SE, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, apresentando 

aos autos causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, se 

houver, conforme art. 40, § 4º- Lei 6.830/80.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, ___ de _____________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27624 Nr: 1565-62.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária de Poxoréo Ltda - 

COOAPOX, Gerson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 (Código 27624)

 Vistos,

Remeta-se os autos a contadoria desse juízo, para que proceda a 

atualização dos valores vinculados aos autos.

 Após, volva-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27625 Nr: 1566-47.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Botteri Negrão

Jurandir Botteri Negrão, Laticinio Jarudore Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Fernanda de Souza 

Pereira - OAB:7838-A

 (Código 27625)

VISTO,

Analisando o feito, verifica-se que a parte exequente compareceu aos 

autos propondo acordo com a parte executada, conforme fls. 205/207.

Por consequência, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos.

Decorrido o prazo sem que a parte tenha manifestado ou manifestando ela 

discordância dê-se vistas ao exequente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Às providencias. Cumpra-se.

 Poxoréu/MT, 5 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29491 Nr: 296-17.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clementina Batista de Souza Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Processo 296-17.2011.811.0014 (Código n° 29491)

Vistos,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por CLEMENTINA 

BATISTA DE SOUZA TUNES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

expedidos os respectivos alvarás de levantamento (fl.157/158), bem como 

certificado à fl. 159 o adimplemento total da execução.

Verifica-se ainda que a parte autora ficou bem ciente do teor do mandado, 

conforme certidão de fl. 161.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente e ao seu causídico, conforme alvarás de levantamento.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, nos termos do art. 924, II 

c/c art. 513 do CPC/15.

 Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, II c/c o art. 513 do novel Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos em definitivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Poxoréu-MT06de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71267 Nr: 1180-70.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rádio Táxi 2000 Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo João de Oliveira Silva, Camila Kairne 

Sales de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Código nº 71267

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por RÁDIO TAXI 2000 

LTDA, em desfavor do PAULO JOÃO DE OLIVEIRA e CAMILA KAIRNE 

SALES DE MELOS, todos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO o pedido de folhas 205/214 e DETERMINO o processamento da 

fase de cumprimento de sentença.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte requerida para, em 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, com fulcro no artigo 523, caput, CPC.

Ás providências cumpra-se expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72532 Nr: 1898-67.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Oscar Ferreira, José Oscar Ferreira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida 

Alves-Procuradora do Estado - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Código 72532

VISTO,

Defiro o pedido de fl.73.

Intime-se a parte executada para que proceda o pagamento dos 

honorários fixados em decisão de fl.7, ou comprovar que já o fez no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Ás providências, CUMPRA-SE.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72958 Nr: 2143-78.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código n. 72958)

 Vistos,

INTIME-SE, a autarquia executada para se manifestar acerca do 

demonstrativo de cálculos apresentado pelo causídico à fl.109.

Após volvam-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

Ás providências cumpra-se expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 72971 Nr: 2151-55.2016.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Rodrigues da Silva, Renata Rodrigues 

de Sousa, Lucineide Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 72971

Vistos,

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 62, revogo a nomeação de fls. 49.

NOMEIO, nos termos do artigo 298 da CNGCJ/MT, como advogado (a) 

dativo, para apresentar memoriais escritos, o (a) advogado (a) CRISTINA 

PORTO PEREIRA - OAB/MT - 15009/0 O, regularmente inscrito (a) no 

cadastro de advogados dativos desta comarca.

Desde já fixo, como honorários para pagamento do (a) nomeado (a) 

causídico (a), conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos termos do 

artigo 303 da CNGCJ/MT, em 06 (seis) URH – Unidade Referencial de 

honorários.

Intime-se o (a) defensor (a) constituído (a) de seu múnus, cientificando-o 

das obrigações e restrições constantes dos itens 304 e 305 da 

CNGCJ/MT.

Às providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, ____ de ___________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 74669 Nr: 879-89.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adesvaldo Nunes da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Candido de Oliveira, Linaura Izidora 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 Código n° 74669

Vistos,

 Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por ADESVALDO NUNES DA 

MATA em face de JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA e LINAURA IZIDORA 

GOMES, já qualificados nos autos.

As partes foram devidamente citadas por edital conforme certidão de fls. 

25-v e 26.

Em fl. 33 foi portada a nomeação de curador especial para a parte 

requerida.

 Por fim, o curador especial apresentou contestação por negativa geral (fl. 

36/37).

Pois bem.

De início, verifica-se que o processo está em ordem, inexistindo questões 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem analisadas, motivo pelo qual 

DECLARO o feito saneado.

No mais, em que pese à parte autora não tenha postulado expressamente, 

entendo prudente a produção de prova testemunhal para a comprovação 

da prescrição aquisitiva, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 31 de março de 2020 às 15h15 min (MT).

Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUE-SE o advogado da parte 

demandante para que intime a testemunha arrolada na inicial, ou, para que 

a traga no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

INTIME-SE a parte requerente a comparecer ao ato, por intermédio de seu 

advogado, bem como INTIME-SE o curador especial por meio do Diário de 

Justiça Eletrônico.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 06 de março de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78122 Nr: 199-70.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezilma de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta dos Santos Teixeira 

Sachetti - OAB:/MT 16.338, PATRICIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido contido na 

exordial para condenar o réu a promover ao autor o benefício de 

aposentadoria por invalidez, contado da data do requerimento 

administrativo, excluídas eventuais parcelas adimplidas, devendo constar 

os seguintes dados: Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008 – CGJ, 

para melhor auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os 

dados necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente:*Nome do segurado: EZILMA DE LANA.*CPF nº 

753.390.306-44*Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez.*RMI - 

Renda mensal inicial: a ser calculada.*DIB - Data do início do Benefício: 

15.05.2017 (data do requerimento administrativo).*DIP - Data início do 

pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação da presente 

sentença.*Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.*Período 

do pagamento do benefício: Permanente.CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das parcelas devidas, acrescido de correção monetária e 

juros moratórios, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos da Justiça Federal. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de 

Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil, devendo ser observado o teor da 

Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça . Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 
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dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 04 de março de 2020.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 79303 Nr: 755-72.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edineusa Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:OAB/MT 

8830, Nayara Santos de Moraes - OAB:OAB/MT 20215/O

 Código n. 79303

DECISÃO

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer c/c ressarcimento e 

danos morais, ajuizada por EDINEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face 

da ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

qualificados no encarte processual.

Apresentada contestação e impugnação à contestação, passo ao 

saneamento do feito, nos termos do art. 357 do CPC/15.

 Por seu turno, as partes postularam pela produção de prova por todos os 

meios em direito admitidos.

Vieram os autos conclusos.

 DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

A requerida, ao contestar a ação, alegou que o acidente ocorrido não tem 

relação com qualquer ação ou omissão por parte da mesma, que não 

houve pedido para alteração da rede por parte da autora, e que a 

localização da rede de energia em relação ao imóvel da autora estaria 

totalmente regular.

 Delimitação das questões de fato e organização das provas:

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

 Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos:

Comprovar a existência de ato omissivo ou comissivo pela parte requerida 

que ensejou o nexo de causalidade.

Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento das partes, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 31 de março de 2020 às 15h30min na 

sala de audiência deste juízo.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC).

 Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil.

Ademais, no que pese o pedido da parte requerida, acerca de perícia 

técnica, nomeio como perito elétrico, o engenheiro Elétrico ALISSON 

FERNANDO GOMES LOPES, com endereço profissional situado na Rua 

Ceara, n°326, Jardim Planalto Rondonópolis/MT Telefones: (66) 9 

9679-4270, e-mail: agrônomo.alissonfernndo@hotmail.com, qual deverá 

ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil), ressaltando que 

poderá retirar o processo em carga para análise.

Em aceitando a nomeação, certifique-se o perito para que proceda à 

visitação do local e diligencie, como necessário, para verificar os fatos, se 

a alteração do local da rede evitaria o ocorrido, e como se deu o acidente.

No mais, apresentada a proposta dos honorários pelo perito, intime-se a 

parte requerida para que se manifestem acerca do valor apresentado, e 

sobre o adiantamento da quantia ser paga, que deve ser rateada entre as 

partes de acordo com o art. 95 do CPC.

CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Poxoréu- MT, ___ de __________ de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 80285 Nr: 1150-64.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA VANESSA DAMAREN 

SANTOS - OAB:24958/O

 Processo nº 1150-64.2018.811.0014 (Código 80285)

Vistos.

Tendo em vista a renúncia da advogada dativa Dra. PAULA VANESSA 

DAMAREN SANTOS OAB/MT 24.958 (fl.59), REVOGO a decisão de fl. 57.

 Por conseguinte, NOMEIO o advogado LUIS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA, OAB Nº 19456/O, para apresentar resposta a acusação em favor 

do acusado, devendo esse ser intimado para, em cinco (05) dias, declinar 

nos autos se aceita a honrosa nomeação, caso em que o prazo para a 

providência imperiosa começará a fluir.

 Desde já, fixo honorários advocatícios o advogado acima nomeado, no 

valor de 10 (dez) URH, conforme tabela de honorários advocatícios do 

Conselho Seccional da OAB/MT.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Poxoréu/MT, 2 de março de 2020

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63640 Nr: 270-14.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita de Souza Barcelos, Rosani Maria 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 270-14.2014.811.0014 (Código 63640)

Vistos etc,

 Diante da minifestção de fl. 337, INTIME-SE a parte liquidante para, 

querendo, em 15 (quinze) dias, apresente o que entender de direito e 

ainda apresentar os devidos cálculos de liquidação, a fim de possibilitar o 

regular trâmite do procedimento, sob pena de indeferimento do pedido e 

remessa dos autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 68660 Nr: 1492-80.2015.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurailde Rodrigues Lima, Alaide Vieira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Leonardo Gomes Martins - OAB:MT - 

20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Como inviável a busca nos sistemas BACENJUD, INFOJUD, e 

outros sem o CPF da pessoa, intime- se a parte AUTORA para que informe 

o CPF de Miguel Alves Borges (requerido). Poxoreu, 20 de fevereiro de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 7345 Nr: 2465-26.2001.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onoria Santana Bento Me.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antônio de Lima - 

OAB:3.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código: 7345

Vistos,

DEFIRO o pedido de fl. 236-v, deste modo, por consequência, suspendo o 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, atenta-se a secretária quanto à data de 

protocolo da petição para o decurso do prazo.

 Por corolário, Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo legal de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, _____ de janeiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 18729 Nr: 752-74.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gomes Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 18729

Vistos,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, atacando a sentença de fls. 309, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta erro material, porque teria 

ocorrido erro na data-base dos cálculos, o que ocasionou pagamento a 

maior no importe de R$ 11.601,63.

A requerente foi intimada, mas se manteve inerte (fl. 316).

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o conhecimento do recurso de 

embargos de declaração, porque tempestivos.

No caso dos autos, este Juízo entende que de fato ocorreu equívoco na 

data-base, o que realmente gerou juros em excesso, conforme apontado. 

Alinhavado a isso o advogado da requerente sequer contestou o fato, o 

admitindo.

Portanto ocorreu pagamento a maior ao requerente e seu advogado.

Disto reconheço que deve haver a devolução no valor indicado, pena de 

configuração de apropriação indébita e enriquecimento sem causa – 

ilícitos civil e penal.

Isto posto, CONHEÇO e no mérito, DOU PROVIMENTO aos embargos de 

declaração.

PUBLIQUE-SE.

 INTIMEM-SE pessoalmente a parte Requerente e o advogado dela para 

que promovam a devolução do valor de R$ 11.601,63 em 30 (trinta) dias.

Passado o prazo com ou sem devolução dos valores, VISTAS ao INSS e 

para proceder o que de direito.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 6 de março de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 1178-03.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herculano Souza Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75026 Nr: 1065-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON FERREIRA DE SOUZA, ORISVALDO 

FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEDRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxilair Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60930 Nr: 621-55.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo de lei, 

manifestrar-se sobre o petitóriio acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19648 Nr: 1875-10.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Oliveira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loredana Nogueira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamal Mustafa Yusuf - 

OAB:113108/SP, Rodolfo Valentim Silva - OAB:102438/SP, 

SidineteNogueira A de Melo - OAB:MS-4.935

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal 
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promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000019-03.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDO TOTTI NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DARWIN 

DE SOUZA PONTES PROCESSO n. 1000019-03.2019.8.11.0014 Valor da 

causa: R$ 189.295,27 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: OLINDO TOTTI NETO Endereço: 

BR 070 SENTIDO BARRA do GARCAS + 30 KMA DIREITA, 0, ***IDF***, 

POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "... O Exequente é credor do 

Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ R$ 217.704,88 

(DUZENTOS E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E 

OITENTA E OITO CENTAVOS), representada(s) pela(s) inclusa(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 2017472060. Assim sendo, o 

Inadimplemento do Executado perante o fisco estadual enseja a presente 

execução fiscal. Isto posto, e em atenção aos principios da ineficiência e 

celeridade processual, requeremos a Vossa Excelência se digne 

determinar: A) Citação por CARTA do(s) Executado(s), acima 

qualificado(s), para que pague(m) em cinco dias a importância 

representada na CDA, nos termos do art. 8ª da Lei 6.830/80. B) Não 

localizado(s) pela citação postal, seja qual for a razão constante no AR, 

pugna-se pela EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO, penhora, 

avaliação e registro de bens existentes em nome do devedor; C) Sem êxito 

a citação por oficial de justiça, requer-se a CITAÇÃO POR EDITAL, uma 

vez que esgotados os meios ordinários de citação real e tendo em vista 

que os endereços fornecidos na inicial foram atualizados à época do 

ajuizamento da ação; D)Efetuada a citação, cao não haja o pagamento no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugna-se, desde já, pela PENHORA ELETRÔNICA 

DE DINHEIRO, pelo Sistema BACENJUD, tendo em vista sua preferência na 

ordem estabelecida no art. 11, da Lei, n. 6.830/80; E) Infrutífera a penhora 

de dinheiro, pede-se a CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS pelo Sistema 

RENAJUD; F) Não localizados bens pelas medidas requeridas nos itens 

"b", "d" e "e", requer-se a intimação da Fazenda Pública para 

manifestação; DECISÃO: Vistos etc. Compulsando os autos, constato que 

foi efetuada tentativa de citação do devedor, via mandado, no endereço 

constante da certidão de dívida ativa, porém, a diligência restou frustrada, 

diante da não localização do devedor, sem que a fazenda exequente 

tenha, de qualquer forma, concorrido para a sua não localização. Desta 

forma, DEFIRO o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual em sua 

derradeira manifestação, pelo que DETERMINO a expedição de EDITAL 

para citação do executado, com prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo, caso o executado permaneça inerte, CERTIFIQUE-SE. Nesta 

hipótese, então, NOMEIO, desde logo, o Dr. MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA, inscrito na OAB nº 9.565/MT, para atuar como curador especial em 

favor do executado revel citado por edital, que deverá serintimado para 

opor embargos e exercer os demais atos necessários à defesa dos 

interesses do citado fictamente, fixando-lhe, desde logo, o valor de 03 

(três) URH, a título de honorários advocatícios. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO, digitei. Poxoréu/MT , 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000019-03.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDO TOTTI NETO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DARWIN 

DE SOUZA PONTES PROCESSO n. 1000019-03.2019.8.11.0014 Valor da 

causa: R$ 189.295,27 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: OLINDO TOTTI NETO Endereço: 

BR 070 SENTIDO BARRA do GARCAS + 30 KMA DIREITA, 0, ***IDF***, 

POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "... O Exequente é credor do 

Executado da importância líquida, certa e exigível de R$ R$ 217.704,88 

(DUZENTOS E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E 

OITENTA E OITO CENTAVOS), representada(s) pela(s) inclusa(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 2017472060. Assim sendo, o 

Inadimplemento do Executado perante o fisco estadual enseja a presente 

execução fiscal. Isto posto, e em atenção aos principios da ineficiência e 

celeridade processual, requeremos a Vossa Excelência se digne 

determinar: A) Citação por CARTA do(s) Executado(s), acima 

qualificado(s), para que pague(m) em cinco dias a importância 

representada na CDA, nos termos do art. 8ª da Lei 6.830/80. B) Não 
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localizado(s) pela citação postal, seja qual for a razão constante no AR, 

pugna-se pela EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO, penhora, 

avaliação e registro de bens existentes em nome do devedor; C) Sem êxito 

a citação por oficial de justiça, requer-se a CITAÇÃO POR EDITAL, uma 

vez que esgotados os meios ordinários de citação real e tendo em vista 

que os endereços fornecidos na inicial foram atualizados à época do 

ajuizamento da ação; D)Efetuada a citação, cao não haja o pagamento no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugna-se, desde já, pela PENHORA ELETRÔNICA 

DE DINHEIRO, pelo Sistema BACENJUD, tendo em vista sua preferência na 

ordem estabelecida no art. 11, da Lei, n. 6.830/80; E) Infrutífera a penhora 

de dinheiro, pede-se a CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS pelo Sistema 

RENAJUD; F) Não localizados bens pelas medidas requeridas nos itens 

"b", "d" e "e", requer-se a intimação da Fazenda Pública para 

manifestação; DECISÃO: Vistos etc. Compulsando os autos, constato que 

foi efetuada tentativa de citação do devedor, via mandado, no endereço 

constante da certidão de dívida ativa, porém, a diligência restou frustrada, 

diante da não localização do devedor, sem que a fazenda exequente 

tenha, de qualquer forma, concorrido para a sua não localização. Desta 

forma, DEFIRO o pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual em sua 

derradeira manifestação, pelo que DETERMINO a expedição de EDITAL 

para citação do executado, com prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo, caso o executado permaneça inerte, CERTIFIQUE-SE. Nesta 

hipótese, então, NOMEIO, desde logo, o Dr. MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA, inscrito na OAB nº 9.565/MT, para atuar como curador especial em 

favor do executado revel citado por edital, que deverá serintimado para 

opor embargos e exercer os demais atos necessários à defesa dos 

interesses do citado fictamente, fixando-lhe, desde logo, o valor de 03 

(três) URH, a título de honorários advocatícios. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO, digitei. Poxoréu/MT , 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76548 Nr: 4003-23.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:15.808 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ DA SILVA 

ROSA - OAB:18099

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85814 Nr: 698-60.2019.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE MARIANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a defesa técnica da 

acusada para apresentar memoriais finais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 1668-31.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO MISAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 85494 Nr: 581-69.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIETRO RODAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MULLER - OAB:18.308

 Visto.

Havendo efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos às f. 

129/132, intime-se a parte embargante – Pietro Rodan – para 

manifestação, em 10 (dez) dias.

Após, voltem para decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2260 Nr: 301-65.2000.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:15055/O, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Vistos (...).Com tais considerações, rejeito os embargos de declaração. 

Logo, mantenho incólume os termos da decisão de fl. 451.Assim, 

cumpra-se integralmente os termos da decisão de fl. 451. Certifique-se.As 

intimações destinadas ao executado deverão ser realizadas em nome do 

Dr. Clérverson Campos Contó, conforme postulado. Anote-se para fins 

das intimações de estilo.Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8314 Nr: 124-62.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROQUE TEIXEIRA, ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 CERTIDÃO

Intimo as partes para que tomem ciência acerca da data, horário e local 

indicados para instalação dos trabalhos periciais, conforme segue:

Data: 27/03/2020 - Horário: 08:00 horas

Local de encontro: Em frente ao Fórum de São José do Rio Claro-MT,

Rua Santa Catarina, nº 737, Centro - 78.435-000.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 1770-63.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT

 Visto.

Sobre a manifestação do executado às f. 218/305, manifeste-se o 

Exequente, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31951 Nr: 138-65.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR JUARES CEOLIN, VANI ANTONIO CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA NORTE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

BAGGIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Determino sejam os Drs. Rejane Buss Sonnenberg e Ricardo Buss 

Sonnenberg intimados para que informem, no prazo 15 (quinze) dias, se 

representam os interesse do requerente Almir Juares Ceolin neste feito, 

vez que autuam no interesse dele nos apensos autos n.º 50411. Em caso 

de resposta positiva, deverão, no mesmo lapso, promover a juntada ao 

feito do instrumento de procuração.

Caso contrário, intime-se pessoalmente o executado Almir Juares Ceolin, 

pessoalmente, endereço declinado no feito em apenso, (fl. 65/66 – Cód. 

50411) para que promova sua regularização processual, no prazo de 15 

(quinze) dias.

De outro lado, intime-se a parte autora, via seus procuradores, para que 

informem, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço que a parte requerida 

poderá ser localizada ou requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000649-36.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. I. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

BRUNO GOMES BARRETO OAB - MT25614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PJe nº: 1000649-36.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável Requerente: Ana Clara Inaso Garcia 

Requerido(a): Djalma Aparecido de Oliveira Vistos etc. 1. Compulsando os 

autos, (Petição Id. 23902826), verifica-se que as partes compuseram 

acordo. Instado, o Ministério Público opinou pela homologação dos termos 

do acordo (Quota Id. 25443865). É o relato do essencial. Fundamento e 

decido. 2. Constato que é caso de julgamento, com resolução do mérito da 

demanda, ante a existência de transação entre os contendores, de sorte 

que não vejo óbice em homologar o acordo formulado e, por 

consequência, extinguir o feito. 3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO O MÉRITO da 

demanda para homologar o acordo formalizado entre os litigantes (Id. 

23902826). Custas e honorários nos termos do acordo de Id. 23902826. 

Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, com as anotações e baixas 

de estilo. Publicada com inserção no Sistema PJe. Dispensado registro da 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 17 de dezembro 

de 2019. (assinado digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3386-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, SANDRA FRANCO 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:MT-15.686-A, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR, TERESA ARRUDA ALVIM - 

OAB:MT-15.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE os advogados constituídos do exequente, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de devolução, com fundamento no art. 393, 

§ 2º, da CNGC Judicial.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, devolva-se a presente missiva a 

comarca de origem com nossas homenagens e cautelas de estilo.

 3. Havendo manifestação, conclusos.

 4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75805 Nr: 3714-90.2017.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARLINE FRANCIELLY WINIARSKI GUAREZ, 

CARLOS EDUARDO GUAREZ, DIOGO WINIARSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTÁVIO PAIM - 

OAB:25822/O

 Intimo Vossas Senhorias, na qualidade de advogados da partes que 

haverá Pericias no dia 26/03/2020 às 8horas, na frente ao Fórum de São 

José do Rio Claro-MT (rua Santa Catarina n° 737, centro).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 1154-88.2011.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO DE ABREU CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, JOSE ROBERTO 

RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS, SANDRA FRANCO 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/MT, 

ANTONIO MARCOS LOPES - OAB:15.837/MT, DIEGO LUCAS GASQUES 

- OAB:16.011/MT, GILDO CAPELETO - OAB:29653/PR, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, CRISTIANO PIZZATTO - OAB:5082/MT, DANIELLI 

REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de fls. 

627/631, cujo procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Cristiano Pizzatto e como executado: José Avelino de 

Abreu Correa.

 b) Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

voltem os autos conclusos para análise do pedido de penhora on line.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72422 Nr: 2341-24.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE 

MARÍLIA - COOPEMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA THOMAZINI COELHO 

MARTINS - OAB:252328/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da certidão de fl. 90, expeça-se o competente 

mandado de citação e demais atos, conforme endereço indicado à fl. 86, 

nos termos da decisão de fl. 67.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21680 Nr: 1525-57.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES MARIA DA CONCEIÇÃO TIMOTEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a prioridade na tramitação processual destes autos, em razão de 

ser a autora idosa com mais de sessenta anos e gozar desta prerrogativa, 

com fundamento no artigo 71 do Estatuto do Idoso e artigo 1048 do 

CPC/2015.

2. Homologo os cálculos de fl. 172-verso, no valor de R$ 18.649,69 

(dezoito mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove 

centavos), diante da concordância tácita da autarquia executada (fl. 

175-verso e 177).

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) EXPEÇA-SE requisição de pequeno valor complementar, no montante 

indicado pelo credor ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor 

da parte exequente;

b) Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

EXPEÇA(M)-SE o(s) competente(s) alvará(s).

c) Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22307 Nr: 2169-97.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO, AILTON CERVANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Vistos etc.1. Não tendo o credor manifestado interesse na adjudicação ou 

alienação por iniciativa particular, necessária a realização de leilão judicial, 

nos termos do artigo 881 do CPC.Assim, a fim de realizar o praceamento 

do bem penhorado, nomeio como leiloeiro judicial, nos termos do art. 883 

do CPC, o senhor FLARES AGUIAR DA SILVA, (JUCEMAT 0019/2010 e 

FAMATO 0064/2013), endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonça, 1836 - 

Ed.Work Center, Sala 607- Bosque da Saúde – CEP: 78050-000 - 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 99946-4717, (65) 3025-7500 e (65) 

98117-3125, e-mail: contato@faleiloes.com.br, o qual deverá ser intimado 

da nomeação e das condições das praças, inclusive os deveres contidos 

no art. 884 do Novo Código de Processo Civil, bem como para que 

disponibilize as datas para a realização da primeira e segunda praça.

(...).2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a.INTIME-SE o 

exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente cálculo atualizado do débito. b.INTIME-SE o 

leiloeiro, senhor FLARES AGUIAR DA SILVA, (JUCEMAT 0019/2010 e 

FAMATO 0064/2013), acerca da nomeação e das condições das praças, 

inclusive os deveres contidos no art. 884 do Código de Processo Civil, 

bem como para que disponibilize as datas para a realização da primeira e 
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segunda praça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61569 Nr: 2523-78.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ROSA FLAMIA CARNEIRO, DANIELLI REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos de fl. 167, diante da expressa concordância da 

parte exequente (fl. 173).

2. Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), torna-se viável a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor dos arts. 2º, inciso I, e 3º, 

caput, ambos da Resolução nº 438, de 30/05/2006, do Conselho da 

Justiça Federal.

3. Desta feita, expeça-se requisição de pequeno valor indicado nos 

cálculos de fl. 167, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em favor da 

parte exequente e sua patrona, condizente aos honorários advocatícios.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeçam-se os competentes alvarás.

Após, conclusos.

4. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62373 Nr: 309-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJSS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 63 [pesquisa de 

endereços via sistema on line], pois se verifica nos autos terem se 

esgotado todos os meios disponíveis para a localização do executado 

Reginaldo Cassimiro dos Santos (CPF 023.574.751-37), conforme certidão 

do oficial de justiça de fl. 60.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do exequente para que, em 

15 (quinze) dias, manifeste-se sobre os inclusos resultados do Sistema 

InfoJud e SIEL.

b) Junte-se cópia do extrato Renajud para estes autos, visto que, apesar 

de certidão de fl. 57, inexiste nos autos respectiva cópia.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

São José do Rio Claro, 10 de março de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702 Nr: 214-17.1997.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de dispensa do saldo devedor das custas judiciais e 

taxa judiciária.

O parágrafo 3º do artigo 90 do CPC prescreve o seguinte:

Art. 90 (…)

(…)

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.

(...)

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA –HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – 

CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – DISPENSA DO PAGAMENTO 

– INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §§ 2º E 3º DO CPC – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Na sentença homologatória de acordo 

extrajudicial realizado entre as partes, sem qualquer ressalva quanto aos 

honorários advocatícios, impõe a cada parte arcar com os honorários de 

seu advogado. Se a transação ocorrer antes da sentença , as partes 

ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

(N.U 0053754-91.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). 

(Sem grifo no original).

Assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte executada através da 

petição de fls. 348/351.

2. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do executado acerca da 

presente decisão e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos.

 3. Às providências.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-84.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI NORO (EXECUTADO)

NEUSA NORO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO POKULAT SAUER OAB - RS58152 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000220-84.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida ID 30060324. Vila 

Rica/MT, 10 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000313-47.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MILAINE DE SOUZA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000313-47.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar as partes, para que no prazo, 

manifestem-se acerca do Laudo Médico Pericial ID 30063418. Vila Rica/MT, 

10 de março de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) 

de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001120-67.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001120-67.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora do inteiro teor 

da sentença ID 29750595. Vila Rica/MT, 10 de março de 2020 RAIRA DIAS 

ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000956-05.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (REQUERENTE)

J. C. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000956-05.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora acerca da 

sentença documento ID 29750624. Vila Rica/MT, 10 de março de 2020 

RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000047-26.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SOAGRO SOCIEDADE AGRO PECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE FREITAS OAB - MT12873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA ANDRADE NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000047-26.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 10 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000972-56.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDETE LUCIANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MOURA FEITOZA OAB - MT0017816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ BORGES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000972-56.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora acerca da 

decisão ID 29303299 que JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO da inicial, 

DECRETANDO o divórcio entre Euridete Luciana Conceição Borges e 

Antônio José Borges passando a Requerente a voltar usar o nome de 

Euridete Luciana Conceição. Vila Rica/MT, 10 de março de 2020 RAIRA 

DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000078-80.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000078-80.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o polo ativo acerca da 

sentença anexa. Vila Rica/MT, 10 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000201-44.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA LIMA FILHO OAB - MA10693 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000201-44.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 10 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-51.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY REGIO FARIAS MARTINS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000455-51.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 10 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61384 Nr: 1894-85.2017.811.0049

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJCDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Granville de Souza - 

OAB:27800/MT, Helena Pereira da Silva - OAB:MT0023106E, Patrícia 

Helena Dembogurski - OAB:23921/MT

 Código n.º 61384.

Vistos.

Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Temporária formulado pela D. 

Defesa do acusado Rogério Pereira Portilho, aduzindo que não se 

encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão 

temporária, sendo desnecessária a medida cautelar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou favoravelmente ao 

pedido de revogação (fls. 61).

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO.

 Pois bem. Sem mais delongas, no tocante a revogação da prisão 

temporária, como bem registrado pelo Parecer Ministerial de fls. 61, 

consignando que:

 “(...) vislumbra-se que não faz mais necessária a prisão cautelar do 

suplicante, uma vez que o respectivo procedimento de investigação 

encontra-se devidamente concluído, com a entrega de relatório pela 

autoridade policial, sendo certo que já fora ajuizada denúncia contra o réu 

(código 71651) (...)”.

Assim, acolho como razão de decidir a Manifestação Ministerial e 

REVOGO a prisão temporária anteriormente decretada em desfavor do 

Suspeito Rogério Pereira Portilho.

 Expeçam-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor ROGÉRIO PEREIRA 

PORTILHO, se por outro motivo o mesmo não deva permanecer preso. 

Sendo o alvará remetido para a cadeia pública da Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, DEVENDO, NO ATO DA SOLTURA, O MESMO SER CITADO 

NOS AUTOS DE CÓD. 71651.

Translade a presente decisão para os autos de código n.º 71651, e após, 

os arquivem com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Vila Rica – MT, 05 de março de 2020.

 Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65219 Nr: 1043-12.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:25.313/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como já foi certificado a tempestividade do Recurso apresentado, 

intime-se o apelado para contrarrazoar, no prazo legal, nos termos do § 2º 

do art. 1010 do CPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62669 Nr: 2624-96.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE SANTA TEREZINHA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

TEREZINHA-MT, DELZUITA BEZERRA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO BEZERRA PIMENTEL - 

OAB:3639/TO

 Desta maneira, em análise sobre as condições da ação, pelos fatos e 

fundamentos apresentados, JULGO EXTINTO, ex officio, os presentes 

Embargos de Terceiros por nítida falta de legitimidade ativa; e ainda, 

considerando que o Embargante detém/detinha conhecimento de sua 

natureza meramente contábil sem capacidade postulatória, apresentou 

oposição com o nítido caráter de criar embaraços para a efetivação de 

sentença judicial transitada em julgado, corroborado pelo fato de que 

ultrapassado mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses entre o protocolo 

da inicial desta ação e a presente data, não juntou os documentos 

necessários para a regularidade da representação processual, APLICO 

multa de 10% (dez por cento) do valor da causa por atentado a dignidade 

da justiça, nos termos do §2º, incisos II e IV do artigo 77 do Código de 

Processo Civil; e ainda, APLICO multa de 05% (cinco por cento) do valor 

da causa corrigido à Requerente por litigância de má-fé, nos termos dos 

incisos IV, V e VI do artigo 80 c/c artigo 81, ambos do Código de Processo 

Civil. No mais, DETERMINO que o Município de Santa Terezinha – MT, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, IMPLEMENTE IMEDIATAMENTE a 

aposentadoria da Exequente (ora Embargada) Delzuita Bezerra Pimentel, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - a 

contar da intimação, até o limite de R$ 50.000,00, aplicando a teoria do 

desestimulo, sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência e 

encaminhamento ao Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, para fins de verificação de cometimento de 

improbidade administrativa e demais cominações legais. Translade a 

presente sentença para os autos de código n.º 49465.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências.Vila Rica - MT, 09 

de março de 2020.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 41325 Nr: 930-68.2012.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o retorno dos presentes autos do E.TRF, com acórdão 

proferido (fls. 224), INTIME-SE a parte Autora para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

Decorrido o prazo, e nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43052 Nr: 329-28.2013.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido de cumprimento de Sentença propostos pelo autor da 

ação em face do INSS (fl. 126/129).
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A autarquia ré, em sede de Impugnação à Execução, alegou excesso de 

execução e apresentou novo cálculo (fls. 132/135), tendo em seguida, a 

parte Exequente concordado com os cálculos apresentados pela 

autarquia ré (fls. 135-verso).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando o presente feito, verifica-se que a parte Executada apresentou 

novo cálculo, e a Exequente manifestou-se concordando.

Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fl. 134-verso, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do art. 

487, III, do CPC, bem como, determino que a execução recaia sobre a 

importância de R$ 37.766,66 (trinta e sete mil setecentos e sessenta e 

seis reais e sessenta e seis centavos) de parcelas atrasadas e R$ 

3.776,67 (três mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos) de honorários de sucumbência.

 Transitada em julgado a sentença, expeça-se a RPV, após, arquive-se 

com as formalidades legais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 48040 Nr: 1814-29.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 94/97), nos moldes 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 535 do CPC intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Não havendo impugnação aos cálculos apresentados, certifique-se e 

requisite-se o pagamento ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, como determina o Código de Processo Civil 

no artigo 535, § 3º, I.

Cadastre-se o presente feito como Cumprimento de Sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 1020-37.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AIMI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do descumprimento do Acórdão de fls. 90, defiro o pedido de fls. 

93/94 e determino que seja oficiado à parte Requerida, para que cumpra o 

acórdão, e IMPLANTE o benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a partir de 

nova intimação, sob pena de incorrer na multa diária, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), isso com fundamento no artigo 139, IV, do CPC c/c artigo 537, § 4º, 

do CPC, o que fica desde já deferido e determinado à aplicação da multa a 

partir de esgotado o prazo conferido nesta decisão para cumprimento.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62513 Nr: 2541-80.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDICILIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 66/69), nos moldes 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 535 do CPC intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

Não havendo impugnação aos cálculos apresentados, certifique-se e 

requisite-se o pagamento ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, como determina o Código de Processo Civil 

no artigo 535, § 3º, I.

Cadastre-se o presente feito como Cumprimento de Sentença.

 Intimem-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61155 Nr: 1774-42.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR VILELA CRUVINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45382 Nr: 2373-20.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47337 Nr: 1265-19.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO CORREIA DO PRADO, OTÁVIO 

MENDES DO PRADO, LUIMAR MENDES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

JOSE HENRIQUE SOUZA VIGO - OAB:17074.A/Mt, VANESSA ROCHA DE 

OLIVEIRA - OAB:18714-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 768 de 995



 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42707 Nr: 2433-27.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LOPES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 152-50.2002.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL LOUZA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIONÍDIO BENEDITO DAS CHAGAS, 

ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA, LUIZ MÁRCIO DE AMORIM, MARCIA 

NUBIA MOREIRA DA SILVA, JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:17901/GO, ANA LETÍCIA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA - OAB:27.328 OAB/GO, EDMAR TEIXEIRA DE 

PAULA - OAB:2482-A/GO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - 

OAB:19.739-GO, GUSTAVO LINO E SILVA RESENDE - OAB:20349-GO, 

HEBER NAZARETH DA SILVA - OAB:22719/GO., JUIANA BOAVENTURA 

TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - OAB:30.486-OAB/GO, WESLEY CARLOS 

DE OLIVEIRA GONÇALVES - OAB:31145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLENY LÁZARO DA SILVA 

SOUZA - OAB:4614/TO, KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - 

OAB:22315/MT, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - OAB:23.483, 

MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, Maurício de Melo 

Cardoso - OAB:, ORMÍSIO MAIA DE ASSIS - OAB:4.590 - GO, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT, ROMES DA MOTA 

SOARES - OAB:4781-A/MT, TATIANO DE CASTRO E SILVA - 

OAB:19880/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação das partes e seus 

advogados das considerações e respostas apresentadas pelo períto, bem 

como pedido de dispensa da sua presença à audiência designada para os 

dias 25 e 26 de março de 2020, conforme fls. 4.449/4.455.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65242 Nr: 1062-18.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar a parte exequente acerca da juntada de carta precatória de fl. 

62/65 com diligência negativa no ato deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51059 Nr: 1339-39.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LAZARO PEREIRA, FERNANDA 

GOMES NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000582-23.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AMARI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA FERREIRA DE FREITAS OAB - TO380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o patrono da 

requerida para, no prazo legal, manifestar-se quanto os embargos de 

declaração opostos. VILA RICA, 10 de março de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-69.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, dos patronos da 

requerida, para manifestar(em) quanto ao cálculo anexado pela Contadoria 

deste juízo; bem como efetuar o depósito do remanescente. 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-69.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, dos 

patronos da requerida, para manifestar(em) quanto ao cálculo anexado 

pela Contadoria deste juízo; bem como efetuar o depósito do 

remanescente. 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010009-56.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LOPES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000754-70.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 10 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000750-33.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA KLASENER (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DARVANI KLASENER (REQUERIDO)

ARNI SIDENHA K CIMADON (REQUERIDO)

SIMONI ROSMERI K SCHNEIDER (REQUERIDO)

NILVA KLASENER (INVENTARIADO)

SILVANI GILDETI K LUTZ (REQUERIDO)

ERNANI EVANDRO KLASENER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, tendo em vista a assinatura do termo de 

compromisso, IMPULSIONO estes autos a parte autora para, no prazo de 

20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações, nos moldes 

estabelecidos no art. 620 do Código de Processo Civil, sob pena de 

REMOÇÃO ex vi art. 622, inciso I, do CPC. ALTO GARÇAS - MT, 10 de 

março de 2020 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000676-76.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA DE FATIMA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 10 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-40.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM D ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos à parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da contestação 

apresentada. ALTO GARÇAS - MT, 10 de março de 2020 ROGERIO 

RODRIGUES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000131-69.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de Honorários advocatícios 

ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual 

pretende o recebimento honorários arbitrados em decorrência de 

nomeação como defensor dativo, ante a impossibilidade de atuação da 

Defensoria Pública. Pois bem, compulsando os autos verifica-se que o 

presente feito se submete ao rito e às regras da Lei n.º 12.153/2009 e não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no § 1°, do 

art. 2º, da Lei. A outro giro, nota-se que a Lei n.º 12.153/2009 não traz 

regras específicas sobre a execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, regrando somente a hipótese de cumprimento de sentença em seu 

artigo 13, sendo neste caso imperiosa a aplicação subsidiária do Código 

de Processo Civil e da Lei nº. 9.099/1995, nos termos do artigo 27, da Lei 

nº. 12.153/2009. Ademais, conforme Enunciado n.° 01 da Fazenda Pública 

de Mato Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, se permite a dispensa da audiência 

de conciliação, desde que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de defesa, seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 

730 e ss. do CPC/73 (Enunciado n.° 03 da Fazenda Pública de Mato 

Grosso, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá/MT). Dessa forma, como já 

se encontra pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que a certidão de crédito de honorários se trata de 

título executivo judicial (Ap 83349/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015), a Fazenda Pública deverá ser 
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intimada na forma do art. 535 do Código de Processo Civil/2015, e a parte 

exequente estará isenta do pagamento de custas processuais, nos 

moldes do art. 54, ‘caput’, da Lei nº. 9.099/1995. Diante de tais 

fundamentos, ACOLHO o pedido inicial, para DETERMINAR que a presente 

ação tramite sob o rito procedimental estatuído pela Lei nº. 12.153/2009, 

com a consequente, INTIMAÇÃO da Fazenda Pública do Estado do Mato 

Grosso para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução. Decorrido o prazo para impugnação "in albis" ou 

havendo concordância expressa com os cálculos apresentados, fato que 

deverá ser certificado, desde já, HOMOLOGO-OS, e, nos termos do 

Provimento n.º 11/2017-CM, DETERMINO a remessa ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça dos documentos 

indicados nos incisos do § 1.º, do art. 3º, do Provimento 11/2017-CM, para 

que seja providenciado o cálculo de liquidação do débito. Após a 

elaboração dos cálculos, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento e, na sequência, 

REMETAM-SE os autos conclusos. Havendo impugnação, CERTIFIQUE-SE 

a tempestividade e REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Saliento que, antes da intimação da Fazenda Pública, a parte exequente 

deverá ser INTIMADA, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie a entregar do(s) título(s) que deu(deram) origem à presente 

execução, mediante termo de entrega que deverá ser juntado aos autos, 

aplicação do Enunciado n.º 126 do Fonaje. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11061 Nr: 74-54.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Carlos Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monsanto do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Paula 

Bergamaschi - OAB:7367/MT, Max Sivero Mantesso - OAB:200889

 Processo nº: 74-54.2009.811.0035

Código: 11061

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre o petitório de fls. 185/189, bem como acerca do 

requerimento de fls. 138/142.

 2. Caso haja divergência acerca dos cálculos apresentados pelas partes, 

determino a REMESSA dos autos à Contadoria Judicial dessa Comarca 

para a elaboração de cálculo do juízo, com vistas a aferir o real valor 

devido pela parte executada.

3. Apresentados os cálculos, ABRA-SE vista às partes para manifestação 

em 05 (cinco) dias. Saliento que a inércia de qualquer das partes, será 

interpretada como anuência tácita ao valor encontrado pela contadoria.

4. Decorrido o prazo, certifique-se.

 5. Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 15 de fevereiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33182 Nr: 1586-33.2013.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aloísio Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Passinato Amorim, LEONE NUNES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MORAES THOMÉ - 

OAB:OAB/GO 22.525, Rogério Couto Carvalho Araújo - OAB:OAB/MT 

11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Severino Júnior - 

OAB:88.596/MG

 Processo nº: 1586-33.2013.811.0035

Código: 33182

 Decisão->Suspensão ou Sobrestamento->Morte ou perda da capacidade

Vistos, etc.

 1. RECEBO o pedido de habilitação dos herdeiros (fls. 149/150) e 

SUSPENDO o trâmite processual, nos termos dos arts. 689 e 690 do 

CPC/2015.

2. Determino a CITAÇÃO da parte Requerida para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre a petição de habilitação, observando-se as 

disposições do parágrafo único do art. 690, do CPC.

 3. Após, voltem os autos conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33409 Nr: 1804-61.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aloísio Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Passinato Amorim, LEONE NUNES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Couto Carvalho Araújo 

- OAB:OAB/MT 11.953B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Severino Júnior - 

OAB:88.596/MG

 Processo nº: 1804-61.2013.811.0035

Código: 33409

 Decisão->Suspensão ou Sobrestamento->Morte ou perda da capacidade

Vistos, etc.

 1. RECEBO o pedido de habilitação dos herdeiros (fls. 96/97) e 

SUSPENDO o trâmite processual, nos termos dos arts. 689 e 690 do 

CPC/2015.

2. Determino a CITAÇÃO da parte Requerida para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifeste sobre a petição de habilitação, observando-se as 

disposições do parágrafo único do art. 690, do CPC.

 3. Após, voltem os autos conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32004 Nr: 1822-19.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Moura Brandespin Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Sara Moreira Moraes 

Martins - OAB:7062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Considerando o teor do art. 256, § 3°, do CPC, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte exequente na petição de fl. 44 dos autos para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço da parte executada junto ao Sistema de 

informações eleitorais (SIEL), RENAJUD e INFOJUD.

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a parte executada, fazendo-se consignar as 

determinações constantes na decisão de fls. 28/29 dos autos.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços, providencie-se a CITAÇÃO da parte executada 

mediante expedição de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de 

não o fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, oferecer embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c/c. art. 915 do CPC).
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Decorrido o prazo sem que a parte executada se manifeste, 

CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde já, fica declarada a revelia da parte 

executada, e, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO curador 

especial do requerido, a Defensoria Pública Estadual.

 Havendo citação por edital e inércia da parte executada, INTIME-SE o 

causídico acima nomeado para manifestar aceitação do munus que lhe foi 

atribuído, bem como defesa correspondente.

Opostos os embargos à execução, INTIME-SE a parte exequente para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30959 Nr: 912-89.2012.811.0035

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Marques de Souza Canato, Maria Isabela de Souza 

Canato, Maria Gabriela de Souza Canato Ruocco, Luis Fiori Ruocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Antonio Adilson Canato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Marin Cruz Neto - 

OAB:242.589 SP, Valter Vicente Leon - OAB:4146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 912-89.2012.811.0035

Código: 30959

Decisão->Determinação

Vistos, etc.

 1. Compulsando com vagar os autos, verifica-se que foram apresentadas 

as primeiras declarações e plano de partilha amigável (fls. 07/20), todavia, 

no curso do presente procedimento, habilitou-se aos autos o sr. Antônio 

Carlos Ferrari, na qualidade de cessionário (fls. 66), por ter adquirido da 

viúva meeira e dos herdeiros, o imóvel objeto da matrícula n. 5.033, do CRI 

local.

2. Em que pese os interessados terem anuído com a habilitação do 

cessionário, não apresentaram novo plano de partilha e juntaram apenas 

um comprovante de depósito, sem maiores esclarecimentos (fls. 86).

3. Assim, determino a intimação da inventariante, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar novo plano de 

partilha, bem como, juntar Guia de Informação e apuração do imposto de 

transmissão causa mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o 

respectivo cálculo do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção do 

imposto.

Cumpra-se. Às providências.

 Alto Garças/MT, 05 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33526 Nr: 1923-22.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÔMULO JESUS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, conheço os EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS, para sanar a omissão 

apontada pelo Embargante, determinando, por conseguinte, o 

prosseguimento do feito até integral cumprimento da obrigação. 

10.Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE de ofício a Gerência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que 

proceda à IMPLANTAÇÃO do adicional de 25% ao benefício previdenciário 

do Exequente, ou comprove a implantação, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, devendo, para tanto, serem encaminhados os documentos pessoais 

da parte, se já não tiver sido feito.11.Em caso de descumprimento da 

medida no prazo estipulado, desde já, na forma do art. 497 e 536, do 

Código de Processo Civil, ARBITRO multa-diária no patamar de R$ 50,00 

(cinquenta reais), que terá vigência até que se proceda a efetiva 

implantação do benefício previdenciário ou até o atingimento do teto de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).12.Cientifique-se COM URGÊNCIA a Procuradoria 

Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social, bem como a Agência 

de Demandas Judiciais, acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a 

respeito da multa diária arbitrada.13.Após, INTIME-SE a parte, por meio de 

seu advogado constituído e via DJE, a fim de que requeira o que entender 

cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.Cumpra-se expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 06 de março de 

2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13337 Nr: 532-37.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 Processo nº: 532-37.2010.811.0035

Código: 13337

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos, etc.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por HÉLIO DE PAULA 

CARVALHO, em face de ANDREIA KRAMPE (fls. 269/277), todos 

devidamente qualificados.

2. Diante da infrutuosidade das tentativas de composição amigável, foi 

recebido pedido de cumprimento de sentença (fls. 307).

3. Regularmente intimada, a Executada apresentou EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE (fls. 308/318), alegando, em síntese, a inexistência 

do débito, pelo que, pugna pela extinção da execução.

 4. Instado a se manifestar, o Excepto pugnou pela rejeição preliminar da 

exceção de pré-executividade em razão da inexistência de matéria de 

ordem pública e por demandar dilação probatória. No mérito, manifestou-se 

pela improcedência dos pedidos, sustentando a exigibilidade do débito.

É um breve relatório. Passo a decidir fundamentadamente.

 5. Inicialmente, cumpre destacar que, no processo executivo, o 

Executado tem quantidade plural de meios de defesa contra eventuais 

abusos ou ilegalidades.

6. Num primeiro momento, pode opor embargos à execução e, nesta peça, 

pode reagir a uma série ampla de situações e invocar os mais variados 

fundamentos jurídicos.

7. Além disso, pode o Executado valer-se da impugnação às questões 

relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da 

impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da 

penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes (art. 525, 

§11°, CPC/2015).

8. Expirado o prazo para oposição dos embargos à execução, poderá o 

executado apresentar exceção de pré-executividade, nos mesmos autos 

da ação executiva.

 9. Ocorre que a exceção de pré-executividade somente é hábil a discutir 

questões que o juiz deveria conhecer de ofício ou questões processuais, 

desde que umas ou outras possam ser comprovadas de plano, conforme 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 775.393/RS).

10. Compulsando os autos, depreende-se que não decorreu o prazo para 

oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, vez que o 

despacho de fls. 307 foi publicado em 15/04/2019 e a manifestação de fls. 

308/318 foi apresentada em 16/04/2019.

11. Assim, recebo a petição de fls. 308/318 como impugnação ao 

cumprimento de sentença, por conseguinte, reputo prejudicada a 

preliminar aventada pelo Exequente e passo a análise do mérito.

12. O Exequente aduz possuir um crédito de R$ 74.947,87, compreendido 

pelo valor atualizado de R$ 63.539,47 referente a 23 (vinte e três) 

parcelas de R$ 1.688,31 do veículo MM/L200, pagas após a separação de 

fato do casal (item 4, “b”, da petição de fls. 269/277), somados ao valor 

atualizado de R$ 11.408,46 concernente a dívida comum do casal, pagas 

exclusivamente pelo Exequente.

13. Por outro lado, assumiu o Exequente, que a Executada possui um 
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crédito no importe de R$ 40.000,00 (item 4, “a”, da petição de fls. 269/277), 

referente a 50% (cinquenta por cento) dos alugueis vencidos do 

apartamento e das garagens.

14. Assim, a pretensão do Exequente é de que a Executada pague a 

quantia de R$ 34.285,50, resultante da compensação de créditos a que 

cada um teria direito (R$ 74.947,87 – R$ 40.000,00 = R$ 34.285,50), nos 

termos da sentença que determinou a partilha dos bens do casal.

 15. A controvérsia subsiste em relação ao crédito discriminado no item 4, 

“b” da petição de cumprimento de sentença, vez que a Executada alega 

que teria direito de receber tão somente 50% do valor pago sobre as 

parcelas pagas até junho de 2009 (separação de fato), e o restante das 

parcelas pertenceriam a quem as pagou (Exequente), quem também tem 

direito ao veículo, que ficou sob sua posse.

16. Sem maiores delongas, percebe-se que razão assiste à Executada, 

eis que, o veículo MMC/L200 Sport 4x4 HPE, placa NHO – 6040, ano 2005 

era financiado junto ao Banco ABN AMRO REAL S/A, razão pela qual, a 

partilha se limitou ao valor das parcelas pagas até a data da separação de 

fato (JUNHO/2009), excluindo-se as parcelas pagas após a separação de 

fato do casal, cujo valor pertence ao cônjuge que efetuou o pagamento.

17. Desse modo, as 23 (vinte e três) parcelas do financiamento que foram 

pagas após a separação de fato não devem ser compensadas com os 

valores pertencentes à Executada, vez que não integraram os bens 

partilhados, tampouco foram rever tidos em favor da Executada, já que o 

veículo ficou sob a posse do Exequente.

18. Logo, inexiste crédito a ser executado por Hélio de Paula Carvalho, 

sendo de rigor, o acolhimento da impugnação.

19. Diante do exposto, ACOLHO a presente impugnação ao cumprimento 

de sentença, para declarar a inexistência do débito, por corolário, declaro 

extinta a pretensão executória, com fundamento no art. 924, inciso III, do 

CPC e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie.

20. Condeno o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução devidamente corrigido.

21. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

22. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Alto Garças/MT, 06 de março de 2020.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-22.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA VALEIRO REZENDE OAB - MT26934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. D. F. (REQUERENTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000168-22.2020.8.11.0092. 

REQUERENTE: MAURA CAVALCANTE SILVA REQUERENTES: FABIO DIAS 

DE FREITAS HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Com o transito 

em julgado arquive-se. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-90.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA TORRES DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000254-90.2020.8.11.0092. AUTOR(A): 

LEIA TORRES DE SOUZA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Trata-se de ação em que se busca a concessão de 

aposentadoria por invalidez movida por LEIA TORRES DE SOUZA SILVA 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social. Verifico que a pretensão 

se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo esta uma das 

modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do 

Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Fixadas tais premissas, cumpre reconhecer que, in casu, 

as assertivas lançadas pelo autor, não se revestem de intensidade e 

força necessárias, para, mesmo em mera cognição sumária, convencer 

da probabilidade do direito acerca dos fundamentos invocados. Vale dizer, 

os elementos até então trazidos pelo autor não oferecem grau de 

probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, isto sim, pela 

mera aparência que ainda representam dúvidas na convicção do Julgador. 

Assim, por faltarem elementos para sustentação do alegado pela parte 

requerente, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do Código de 

Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a ação, nos 

termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil. Defiro a parte autora 

os benefícios da justiça gratuita. Nomeio a Dra. ADENICE FARIAS DO 

PRADO CRM/MT nº 10.449, médica atuante nesta Comarca, com endereço 

à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, Telefone (65)99974-1050, para realizar 

o exame pericial solicitado pelas partes, independentemente de 

compromisso, fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após 

a realização da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de 

forma conclusiva a todos os quesitos apresentados. (Arts. 465, 466 e 

473, do CPC). Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), especialmente diante da escassez de profissionais 

habilitados e disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de 

Município com baixa população. CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende 

data, hora e local para realização do exame, devendo comunicar a este 

Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo 

hábil para efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste 

despacho e dos quesitos apresentados pelas partes, além dos 

documentos pessoais do periciando. Com a juntada do Laudo nos autos, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

manifestação. (art. 477, § 1º, do CPC) Os quesitos do juízo, que deverão 

ser respondidos pelo perito, são os seguintes: a) O periciando é portador 

de algum tipo de enfermidade ou deficiência? b) Qual o tipo (informar o 

respectivo CID)? c) A citada anomalia incapacita o periciando para o 

trabalho? Em que grau (total ou parcialmente)? d) A incapacidade é 

definitiva (permanente) ou apenas temporária? e) Outros esclarecimentos 

que o Sr. Perito reputar pertinentes. Intimem-se. ALTO TAQUARI, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-31.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA (AUTOR(A))

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA (AUTOR(A))

WAGNER ALEXANDRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL OAB - MS17895 (ADVOGADO(A))

PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER OAB - MT24322/O 

(ADVOGADO(A))

CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE OAB - MS19053 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA (REU)

JOAO TARABINI MACHADO (REU)

RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOZART VILELA ANDRADE OAB - MS4737-O (ADVOGADO(A))

MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR OAB - MS17191 (ADVOGADO(A))

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000008-31.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA, 

ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA REU: MARIA CRISTINA TELLECHEA 

PERACCHIA NOGUEIRA, JOAO TARABINI MACHADO, RITA EMIRA 

PERACCHIA MACHADO O novo Código de Processo Civil priorizou a 

conciliação na tentativa de solução dos conflitos, estabelecendo a 

necessidade de designação de audiência como primeiro ato processual 

após a citação. Todavia, em algumas situações a obrigatoriedade da 

designação de audiência de conciliação no início do processo acaba 

dificultando o andamento da ação, como é o caso destes autos, em que há 

três réus, todos eles residentes em outras unidades da federação, com 

grande distância desta Comarca. A prova disso é que o processo foi 

distribuído no mês de janeiro do ano passado e até o momento não foi 

possível realizar a audiência de conciliação, mesmo após diversas 

redesignações, devido à dificuldade em citar e intimar os autores e réus 

de forma simultânea e obedecendo os prazos legais. Nesse cenário, 

excepcionalmente, impõe-se o cancelamento da solenidade designada 

para o dia 13/03/2020 e a não designação de nova audiência conciliação, 

sem prejuízo da tentativa de composição amigável entre as partes em 

momento oportuno. Por outro lado, verifico que, finalmente, todos os réus 

foram citados e constituíram advogado, conforme procurações juntadas 

aos autos. ANTE O EXPOSTO, determino o cancelamento da audiência de 

conciliação designada para o dia 13/03/2020, ficando prejudicada esta 

fase processual, ou seja, a audiência de conciliação não será 

redesignada. Dê-se ciência à Conciliadora. Intimem-se os réus, por meio 

de seus advogados (Dje) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem contestação ao pedido formulado na inicial. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000163-97.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SZ AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000163-97.2020.8.11.0092. REQUERENTE: 

BAYER S.A REQUERIDO: SZ AGROPECUARIA LTDA Cumpra-se como 

deprecado, servindo a cópia como mandado. Depois de devidamente 

cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com as nossas homenagens, 

dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição. Oficie-se ao juízo 

deprecante, para as comunicações de praxe. ALTO TAQUARI, 10 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000814-66.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RONY KLEY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANA HELRIGEL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA OAB - MT0017448S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Enotel (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBEKA MARIA BRAGA CAMPOS OAB - PE27973 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI SENTENÇA Processo: 1000814-66.2019.8.11.0092. AUTOR(A): 

RONY KLEY RIBEIRO DA SILVA, ELIANA HELRIGEL DE ALMEIDA REU: 

ENOTEL HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, com 

base no §3º do artigo 90 do CPC. Ante a desistência do prazo recursal 

arquive-se. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010214-87.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ANTONIO SPERANDIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA JARDIM DOS SANTOS OAB - PR75250 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010214-87.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: LOURIVAL ANTONIO 

SPERANDIO EXECUTADO: ROGERIO APARECIDO GONCALVES A certidão 

requerida pelo advogado do exequente pode ser requerida diretamente na 

secretaria deste juízo. Intime-se o exequente para juntar cálculo atualizado 

da dívida. ALTO TAQUARI, 6 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000104-12.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAQUEL WAGNER ECKSTEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA CRUVINEL VIEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da 

legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono este autos por certidão 

com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre a correspondência devolvida constante no ID 29943724. 

ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-22.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JACOB - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDEILTON TORRES ALBUQUERQUE OAB - SP373746 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS NOVO MUNDO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000265-22.2020.8.11.0092 POLO ATIVO:SIDNEI JACOB - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IDEILTON TORRES ALBUQUERQUE 

POLO PASSIVO: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS NOVO MUNDO 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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Audiência de Conciliação Juizado Especial Data: 28/04/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, 

ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000166-23.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Certifico que serve a presente para 

INTIMAR as partes, através de seus advogados, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 28/04/2020, as 14:30 horas (Horário de 

MT), nas depenências do fórum local. Alto Taquari/MT, 10 de março de 

2020. RHAYNNER JÚNIO COSTA SANTOS Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-80.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LUIZ TURCHETTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO OAB - MT14357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & MARIANO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010079-80.2013.8.11.0092. EXEQUENTE: MILTON LUIZ TURCHETTO - ME 

EXECUTADO: MARTINS & MARIANO TRANSPORTES LTDA - ME Nos 

termos do art. 44, II, da Lei nº 9.099/1995, ao contador judicial para 

atualização da dívida. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010017-98.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TERESINHA HECK - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMY GOIS DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010017-98.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: DIONI TERESINHA HECK - ME 

EXECUTADO: NOEMY GOIS DA LUZ Nos termos do art. 44, II, da Lei nº 

9.099/1995, ao contador judicial para atualização da dívida. Após, venham 

os autos conclusos para apreciação do pedido de constrição de valor 

através do BACENJUD. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000321-89.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FERRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR AUGUSTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDMUNDO SAMPAIO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000321-89.2019.8.11.0092. EXEQUENTE: EDNALDO FERRO DA SILVA 

EXECUTADO: JUNIO CESAR AUGUSTO DOS SANTOS, EDMUNDO 

SAMPAIO NETO Dispenso o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 1º, 

parágrafo único da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade compreende o imóvel 

sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de 

qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso 

profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO 

ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. INDICAÇÃO. BENS QUE 

GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MOBILIÁRIO E 

ELETRODOMÉSTICOS DE USO COTIDIANO. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. 

EXPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO 

EXEQUENDA ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO 

LEGISLADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DA PROTEÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade 

assegurada pela Lei nº 8.009/90 alcança, além do imóvel residencial 

próprio do casal ou da entidade familiar, os bens móveis que o guarnecem, 

incluindo-se na intangibilidade outorgada os equipamentos eletrônicos e 

utensílios que atualmente abastecem os lares das famílias de classe 

mediana e são destinados a assegurar-lhe conforto, lazer, entretenimento 

e informação, e não apenas aqueles consagrados à asseguração da sua 

habitabilidade, excluindo-se da proteção tão somente os veículos de 

transporte, os objetos de arte e os adornos suntuosos (art. 2º). 2. 

Devendo a expropriação forçada de bens do executado ser consumada 

em ponderação com os demais princípios que governam o estado de 

direito, notadamente a tutela da dignidade da pessoa que encerra direito e 

garantia fundamental, a impenhorabilidade legalmente assegurada, 

ressalvadas as exceções expressamente pontuadas, compreende, além 

do imóvel residencial e do mobiliário que o abastece de habitabilidade, os 

acessórios que ordinariamente guarnecem os lares das famílias 

brasileiras, inclusive equipamentos eletrônicos de uso cotidiano e massivo, 

porquanto impassíveis de serem qualificados como adornos suntuosos 

(Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 2º). 3. Conquanto afigure-se possível a 

penhora de adornos suntuosos ou supérfluos localizados na residência 

da parte executada, não havendo sido localizados automóveis registrados 

em seu nome, e tampouco havendo sido localizado numerário recolhido em 

conta bancária de sua titularidade, sobejando pouco crível que sua 

residência seja guarnecida de bens suntuosos, sobressai inexorável a 

inocuidade da medida postulada consubstanciada na penhora de bens que 

guarnecem sua residência, consoante a salvaguarda legal, quando não 

apontado nenhum bem enquadrável nas exceções pontuadas pelo 

legislador com lastro subjacente no princípio da dignidade da pessoa 

humana. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 

07159671420198070000 DF 0715967-14.2019.8.07.0000, Relator: 

TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) No caso em tela, verifico que a arguição de 

impenhorabilidade veio instruída com demonstração de que os referidos 

móveis são de utilidade necessária e essencial do executado. Logo, diante 

da comprovação dos requisitos, impõe-se o deferimento do pedido, 

revogando a penhora efetuada nos autos. ANTE O EXPOSTO, defiro o 

pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, ficando desconstituída a 

penhora efetivada nos autos na I.D 24662478. Intimem-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, requerer o que de direito, sob pena 

de extinção. ALTO TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-70.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH APARECIDA PEREIRA (EXEQUENTE)

PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA DE LIMA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010155-70.2014.8.11.0092. EXEQUENTE: ELIZETH APARECIDA PEREIRA, 

PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

EXECUTADO: MARLI TEREZINHA DE LIMA PINHEIRO Dispenso o relatório. 

DECIDO. De acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.009/90, a 

impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a 

construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos 

os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que 

guarnecem a casa, desde que quitados. Ademais, estabelece o inciso II do 

artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 833. São 

impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, 

não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades 

domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de 

elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida; Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. 

INOCORRÊNCIA. PENHORA. INDICAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DE 

USO COTIDIANO. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. 

DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA 

ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR. 

NÃO DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade assegurada pela Lei nº 

8.009/90 alcança, além do imóvel residencial próprio do casal ou da 

entidade familiar, os bens móveis que o guarnecem, incluindo-se na 

intangibilidade outorgada os equipamentos eletrônicos e utensílios que 

atualmente abastecem os lares das famílias de classe mediana e são 

destinados a assegurar-lhe conforto, lazer, entretenimento e informação, 

e não apenas aqueles consagrados à asseguração da sua habitabilidade, 

excluindo-se da proteção tão somente os veículos de transporte, os 

objetos de arte e os adornos suntuosos (art. 2º). 2. Devendo a 

expropriação forçada de bens do executado ser consumada em 

ponderação com os demais princípios que governam o estado de direito, 

notadamente a tutela da dignidade da pessoa que encerra direito e 

garantia fundamental, a impenhorabilidade legalmente assegurada, 

ressalvadas as exceções expressamente pontuadas, compreende, além 

do imóvel residencial e do mobiliário que o abastece de habitabilidade, os 

acessórios que ordinariamente guarnecem os lares das famílias 

brasileiras, inclusive equipamentos eletrônicos de uso cotidiano e massivo, 

porquanto impassíveis de serem qualificados como adornos suntuosos 

(Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 2º). 3. Conquanto afigure-se possível a 

penhora de adornos suntuosos ou supérfluos localizados na residência 

da parte executada, não havendo sido localizados automóveis registrados 

em seu nome, e tampouco havendo sido localizado numerário recolhido em 

conta bancária de sua titularidade, sobejando pouco crível que sua 

residência seja guarnecida de bens suntuosos, sobressai inexorável a 

inocuidade da medida postulada consubstanciada na penhora de bens que 

guarnecem sua residência, consoante a salvaguarda legal, quando não 

apontado nenhum bem enquadrável nas exceções pontuadas pelo 

legislador com lastro subjacente no princípio da dignidade da pessoa 

humana. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 

07159671420198070000 DF 0715967-14.2019.8.07.0000, Relator: 

TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) No caso em tela, verifico que a arguição de 

impenhorabilidade veio instruída com demonstração de que os referidos 

móveis são de utilidade necessária e essencial do executado. Logo, diante 

da comprovação dos requisitos, impõe-se o deferimento do pedido, 

revogando a penhora efetuada nos autos. ANTE O EXPOSTO, defiro o 

pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, ficando desconstituída a 

penhora efetivada nos autos na I.D 19593263. Intimem-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, requerer o que de direito, sob pena 

de extinção. ALTO TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-34.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FIDELES DOS REIS RODRIGUES 94158177120 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KESIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010127-34.2016.8.11.0092. REQUERENTE: DAYANE FIDELES DOS REIS 

RODRIGUES 94158177120 REQUERIDO: KESIA DA SILVA DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor bloqueado via BACEN JUD, devendo o mesmo 

ser transferido para a conta de titularidade da exequente, indicada no I.D 

23789749. Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens 

móveis penhoráveis que bastem à garantia da execução. Não sendo nada 

encontrado, intime-se o executado, para no prazo de 10 dias indicarem 

onde poderão ser localizados os bens passíveis de penhora. ALTO 

TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-12.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN DA CONCEICAO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000643-12.2019.8.11.0092. REQUERENTE: IRAN DA CONCEICAO ALVES 

REQUERIDO: BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Diante 

da manifestação de I.D 26928038, determino o encaminhamento do 

presente feito à conciliadora para nova designação de audiência. 

Intimem-se. ALTO TAQUARI, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-43.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010107-43.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: TADEU MROZINSKI - ME 

EXECUTADO: REJANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que figuram como exequente DIONI 

TEREZINHA HECK e como executada REJANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA. 

Conforme I.D 20751678 foi realizada penhora e avaliação do bem 

pertencente à executada. A parte exequente concordou com a avaliação 

e requereu a adjudicação do referido bem , bem como a intimação da 

executada . Foi determinado a intimação da parte executada para se 

manifestar sobre a penhora, avaliação e pedido de adjudicação (I.D 

24246074). Conforme certidão de I.D 27599605, decorreu o prazo sem 

manifestação da parte executada. É o relatório. DECIDO. ANTE O 

EXPOSTO, HOMOLOGO o Laudo apresentado pelo Oficial de Justiça. 

Defiro o pedido de ADJUDICAÇÃO do bem penhorado pelo preço da 

avaliação. Expeça-se o AUTO DE ADJUDICAÇÃO, na forma do § 1º do art. 

877 do CPC. Determino a Expedição de Ordem de Entrega do bem 

adjudicado (I.D 20751678), em favor da Exequente, nos termos do §1º, II 

do art. 877 do CPC. Após, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

dias, informar o saldo devedor atualizado. ALTO TAQUARI, 10 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-91.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARGARETH VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000295-91.2019.8.11.0092. REQUERENTE: ELIANE MARGARETH VIANA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Recebo o Recurso Inominado no efeito devolutivo (art. 43 da Lei dos 

Juizados Especiais). Intime-se a parte recorrida para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 dias, com fulcro no art. 42, §2º da Lei 9.099/95. 

Cumprida a determinação acima, remeto o feito à Egrégia Turma Recursal 

com as nossas homenagens. ALTO TAQUARI, 9 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000023-68.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TERESINHA HECK - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE SOUZA GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000023-68.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: DIONI TERESINHA HECK - ME 

EXECUTADO: CAROLINE SOUZA GAMA Defiro o pedido da exequente. 

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens móveis 

penhoráveis que bastem à garantia da execução. ALTO TAQUARI, 9 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-80.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TERESINHA HECK - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILSON DE MORAIS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000535-80.2019.8.11.0092. REQUERENTE: DIONI TERESINHA HECK - ME 

REQUERIDO: ADAILSON DE MORAIS SILVA Diante da informação de I.D 

30021497, remetam-se os autos à conciliadora, citando o requerido 

informado. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-13.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR ENGRACIA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000005-13.2018.8.11.0092. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: JOSEMAR ENGRACIA 

FERREIRA Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada 

busca junto ao sistema INFOJUD e RENAJUD no intuito de localizar bens da 

parte executada passíveis de penhora, conforme extrato em anexo. 

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção. ALTO 

TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-87.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SITEVIP INTERNET LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PAIS BARBOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000013-87.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: SITEVIP INTERNET LTDA - ME 

EXECUTADO: MARIO PAIS BARBOZA Em atendimento ao pedido da parte 

exequente, foi realizada busca junto ao sistema INFOJUD e RENAJUD no 

intuito de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, 

conforme extrato em anexo. Assim, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob 

pena de extinção. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000149-84.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DE MORAIS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ALVES CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000149-84.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: ADAILSON DE MORAIS SILVA 

EXECUTADO: DANILO ALVES CARVALHO Em atendimento ao pedido da 

parte exequente, foi realizada busca junto ao sistema INFOJUD e 

RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis de 

penhora, conforme extrato em anexo. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o resultado das 

buscas, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-23.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU MROZINSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000123-23.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: TADEU MROZINSKI 

EXECUTADO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME Em atendimento ao 

pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao sistema INFOJUD 

e RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis de 

penhora, conforme extrato em anexo. Assim, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o resultado das 

buscas, sob pena de extinção. ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-68.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BOSCHINI & CHECCHIA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LILIANE ALVES NAWIERSKI OAB - MG133471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSTON LUIZ BARBOSA DE SOUSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

1000163-68.2018.8.11.0092. EXEQUENTE: BOSCHINI & CHECCHIA 

COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EXECUTADO: OSTON LUIZ 

BARBOSA DE SOUSA - ME Em atendimento ao pedido da parte exequente, 

foi realizada busca junto ao sistema INFOJUD e RENAJUD no intuito de 

localizar bens da parte executada passíveis de penhora, conforme extrato 

em anexo. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção. 

ALTO TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-35.2011.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SA TRAPIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPPE COUTO DE OLIVEIRA - FELINNE MOTORS - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EMERSON MATEUS DIAS OAB - GO0017617A (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA TEODORO DE MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA FLAVIA TEODORO DE MENDONCA OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010093-35.2011.8.11.0092. EXEQUENTE: JOSE DE SA TRAPIA 

EXECUTADO: FELIPPE COUTO DE OLIVEIRA - FELINNE MOTORS - ME Em 

atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD e RENAJUD no intuito de localizar bens da parte 

executada passíveis de penhora, conforme extrato em anexo. Assim, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção. ALTO 

TAQUARI, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-57.2013.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PRODUTOR RURAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010087-57.2013.8.11.0092. EXEQUENTE: CASA DO PRODUTOR RURAL 

LTDA - EPP EXECUTADO: OI S/A Trata-se de Cumprimento de Sentença 

ajuizado por Casa do Produtor Rural Ltda – EPP em face de OI S/A em que 

foram apresentados os cálculos do débito no valor de R$ 13.042,97. Em 

impugnação, a executada argumentou que os cálculos devem ser 

atualizados apenas até junho de 2016 (data do deferimento da 

recuperação judicial da OI S/A), e indicou o valor de R$ 10.337,56 como 

correto. Requereu ainda a extinção da ação, devendo o exequente 

habilitar-se no juízo da recuperação para recebimento do crédito. O 

exequente discordou da manifestação da executada. É o relatório. 

DECIDO. De acordo com o art. 76 da Lei 11.101/05, o juízo da falência é 

indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, 

interesses e negócios do falido. É o chamado juízo universal da falência 

ou recuperação judicial. Isso significa que os atos de execução dos 

créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em 

recuperação judicial devem ser realizados pelo juízo universal. Confira: 

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA 

ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais 

promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob 

a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem 

ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei 

n.11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a 

penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da 

recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido 

constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial 

(crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no 

sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição 

patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. 

Agravo não provido. (STJ – AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 

18/02/2020)” No caso em tela, o valor do débito já se encontra liquidado, 

restando pendente apenas os atos constritivos para satisfação da 

obrigação e encerramento do processo. Contudo, diante da existência de 

processo de recuperação judicial em face da executada, impõe-se a 

extinção do presente feito, devendo o exequente providenciar a 

habilitação do seu crédito perante o juízo universal. Por fim, observo que o 

argumento da executada quanto à atualização do débito está correta, uma 

vez que o quantum deve ser atualizado até a data do deferimento da RJ, 

isto é, junho de 2016, a fim de evitar bis in idem. Esclareço que não haverá 

qualquer prejuízo ao exequente, uma vez que por ocasião do pagamento 

caberá ao juízo competente zelar pela atualização dos valores a partir 

daquela data (junho de 2016). ANTE O EXPOSTO, declaro extinta a ação, 

sem julgamento do mérito, em razão da perda superveniente de objeto. 

Transitada em julgado, expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte 

exequente, no valor de R$ 10.337,56 (dez mil trezentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até junho de 2016. Após, 

arquivem-se os autos. Custas já recolhidas. P.I. Juiz(a) de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-75.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que fique ciente acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 22/04/2020 às 13 horas.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000182-71.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (REQUERENTE)

ADIELA DE AGUILAR RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR OAB - MT0015130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000182-71.2020.8.11.0038 REQUERENTE: SERGIO LUIZ PIRES SALOME, 

ADIELA DE AGUILAR RIOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto e 
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bem examinado. Trato de AÇÃO DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – NCPC, art. 719 e 

ss. c/c art. 666 e Lei n. 6.858/1980 – em que a parte interessada SÉRGIO 

LUIZ PIRES SALOMÉ e ADIELA DE AGUILAR RIOS SALOMÉ pugna, entre 

pedidos outros, pela concessão da assistência judiciária gratuita, 

limitando-se em juntar(em) declaração de hipossuficiência sem 

esclarecimento algum sobre os rendimentos ou situação econômica, em 

que pese afirmar aquele ser funcionário público e não juntar a 

demonstração de rendimentos ou indicar sobre esses e esta, apesar de 

afirmar “do lar”, ter 3 (três) veículos registrados em seu nome – 

CHEV/PRISMA 2018/2019, HONDA BIZ 125 ES e VW GOL -, o que 

aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de 

recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer. Ao magistrado é dado 

perquirir sobre as condições econômico-financeiras, situação em que 

aplicável o dispositivo constitucional no sentido de que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” – CRFB/88, art. 5º, LXXIV -, mormente porque não se pode 

pretender que o Estado, com limitação orçamentária/financeira, assuma 

ônus da parte quando não evidenciada a necessidade real ou, ainda, 

quem pugna deixa de efetivamente comprovar/justificar a insuficiência 

necessária para a concessão do benefício da gratuidade. O Estado 

assumir as custas, taxas e despesas processuais de quem tem 

condições de atendê-las onera a sociedade indevidamente e, 

provavelmente, cria uma impossibilidade de o Estado prover as 

necessidades dos que realmente precisam, porque hipossuficientes. 

Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a 

todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §§ 5º e 6º -, 

razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre eventual e 

efetiva insuficiência de recursos. Isso posto, porque presente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in 

albis, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 5 de março de 2020 - 11:47:44. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000625-56.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA PEIXOTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000625-56.2019.8.11.0038 REQUERENTE: LINDALVA PEIXOTO DE 

SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e 

bem examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – 

RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas 

de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, 

art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 7 de 

maio de 2020, às 14h30 – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. –, da data agendada e para que, 

caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum 

de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que 

possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho – 

NCPC, art. 450 –, cujas substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as substituições 

somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação dessa forma por carta com 

aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a inércia na 

realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 

3º -, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, 

que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à intimação da 

testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria Pública. A 

testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 455, § 

5º -, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 14:35:07. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000506-95.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY LOUBACK DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000506-95.2019.8.11.0038 REQUERENTE: IRACY LOUBACK DE FREITAS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO 

COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo 

com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 – 

e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – NCPC, art. 

355, assim como diante da necessidade de produção de provas outras, 

DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 7 de maio de 2020, 

às 13h30 – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, DETERMINO que intime 

as partes, sendo a intimação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio 

eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte 

autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – 

NCPC, art. 269 e ss. –, da data agendada e para que, caso não tenham 

feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias 

– NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho – NCPC, art. 450 –, cujas 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451. 

Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer nas 

hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 
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comprovante de recebimento, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação dessa forma por carta com aviso, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição, assim 

como importa desistência a inércia na realização da intimação por carta 

com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via 

judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras 

hipóteses, em relação à intimação da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público e Defensoria Pública. A testemunha que deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento – NCPC, art. 455, § 5º -, assim como possível ao magistrado 

dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado 

não tenha comparecido à audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 15 de janeiro 

de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000579-67.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000579-67.2019.8.11.0038 REQUERENTE: AILTON PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e bem 

examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO 

COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo 

com o disposto na legislação processual – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 – 

e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – NCPC, art. 

355, assim como diante da necessidade de produção de provas outras, 

DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 7 de maio de 2020, 

às 14h – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, DETERMINO que intime as 

partes, sendo a intimação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

183, caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente 

através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. –, 

da data agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho – NCPC, art. 450 –, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451. Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação dessa forma por 

carta com aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a 

inércia na realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 

455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à 

intimação da testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria 

Pública. A testemunha que deixar de comparecer sem motivo justificado 

será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – NCPC, art. 

455, § 5º -, assim como possível ao magistrado dispensar a produção das 

provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à 

audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 15:31:24. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000023-65.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT8969/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000023-65.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDINETE RODRIGUES 

LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto e 

bem examinado Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – 

RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas 

de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, 

art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – 

NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de produção de provas 

outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

conduzida pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 7 de 

maio de 2020, às 16h30min – NCPC, art. 357, V. Consequentemente, 

DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, pessoalmente por carga, 

remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, caput e § 1º, art. 230 e 269, 

§ 3º – e da parte autora/requerente através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada e para que, caso 

não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo comum de 15 

(quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, que conterá, sempre que possível, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho - NCPC, art. 450 -, 

cujas substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451. Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação dessa forma por carta com aviso, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição, assim 

como importa desistência a inércia na realização da intimação por carta 

com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via 

judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras 

hipóteses, em relação à intimação da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público e Defensoria Pública. A testemunha que deixar de comparecer 

sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento – NCPC, art. 455, § 5º -, assim como possível ao magistrado 

dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado 

não tenha comparecido à audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Cumpra, 

expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 4 de fevereiro 

de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000783-14.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SERRA THOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MARTINS OAB - SP233360 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRY JOSE RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado do autor para que manifeste sobre a certidão do 

oficial de justiça, caso deseje informar outro endereço para cumprimento 

da missiva.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000005-10.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GASPAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113749 Nr: 40-84.2020.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DA TRINDADE 

XAVIER - OAB:25621/O

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO as MEDIDAS 

PROTETIVAS DEFERIDAS, por ora, conforme originalmente decidido. 

Consequentemente e porque ausente comunicação de algo diverso ou 

fato novo que exija providências imediatas, DETERMINO que aguarde em 

cartório/secretaria pelo prazo de 6 (seis) meses e, nada requerido ou 

informado nesse interregno, por ser inadmissível o Poder Judiciário 

eternizar a demanda, bem como a fim de evitar a manutenção de 

processos paralisados e sem utilidade na Comarca, que intime a 

ofendida/vítima, no endereço informado nos autos – NCPC, art. 274, 

parágrafo único c/c CPP, arts. 3º e 201, § 3º - e PESSOALMENTE – Lei n. 

11.340/2006, art. 21 -, para que informe/manifeste se ainda tem interesse 

e se mostra necessária a manutenção das medidas cautelares, 

justificando-o no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revogação, extinção e arquivamento do processo, caso transcorrido in 

albis.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19351 Nr: 575-33.2008.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Palmiere da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, uma vez que ausentes atualmente os requisitos do CPP, 

arts. 312 e 313, e o fato de ser a prisão cautelar o último recurso, pois 

odiosa e excepcional, REVOGO A PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA de 

FLAVIO PALMIERE DA SILVA, brasileiro, casado, motorista, portador da 

cédula de identidade RG n. 20183771 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 

368.456.621-68, nascido em 8/11/1965, filho de Manoel Vicente da Silva e 

Maria Eliza Palmieri da Silva, residente e domiciliado na Rua Turquesa, nº 

322, Quadra 8, Área 14B, bairro Santa Isabel, Várzea Grande-MT, CEP 

78.150-528.O réu deverá ser ADVERTIDO que poderá o magistrado/juiz 

“de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem” - CPP, art. 

316. Consequentemente, DETERMINO que expeça o devido 

CONTRAMANDADO DE PRISÃO, assim como que realize o imediato 

registro no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0, devendo oficiar 

as autoridades competentes.Sem prejuízo disso, uma vez que ausente a 

citação regular até o momento, DETERMINO que CITE o denunciado para 

responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário – art. 396 e ss. do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08 -. Deverá ser advertido, ainda, de que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado defensor para oferecê-la - § 

2º do art. 396-A do CPP, com redação incluída pela Lei n. 11.719/08 -, 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado 

que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no 

caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo 

- CPP, art. 367.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51211 Nr: 1072-08.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” –, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o 

fim de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 29.976,52 (vinte e nove 

mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e 

homologar o débito total de R$. 103.637,62 (cento e três mil seiscentos e 

trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo R$ 94.216,02 

(noventa e quatro mil duzentos e dezesseis reais e dois centavos) da 

parte autora e R$ 9.421,60 (nove mil quatrocentos e vinte e um reais e 

sessenta centavos) de honorários advocatícios, com data base 10/2019. 

Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa 

previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para 

o seu serviço, com a concordância da parte adversa – NCPC, art. 85 e §§ 

1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 970-73.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT - 20694, Valeria Aparecida Solda de Lima - 

OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, 

caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício 

econômico pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do 

Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado – NCPC, arts. 1.023, caput e 

1.003, § 5º -, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 
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inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113555 Nr: 4305-66.2019.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronis Porto Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Aparecida Dias de 

Souza - OAB:MT0021724O

 (...) DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, a ser conduzida pelo 

magistrado e para a produção da prova oral no dia 27 de março de 2020 

(sexta-feira), às 15h30min, e DETERMINO a intimação da parte ré, 

advertindo-o(s) de que o “processo seguirá sem a presença do acusado 

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de 

comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” – CPP, art. 367, com 

redação dada pela Lei n. 9.271/1996 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss., de seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).O(A) 

representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria 

Pública, de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, 

incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, 

§ 1(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96388 Nr: 3798-76.2017.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 8310B, 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - 

Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA.Processe em segredo de justiça (...) INDEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.Ademais, deixo de 

designar audiência de conciliação, uma vez que a autora informou que 

atualmente reside juntamente com a criança na Comarca de Mirassol 

D’Oeste-MT.Em ação de guarda a competência deixa de ser absoluta e 

passa a ser relativa, cedendo a regra especial do disposto no art. 53, II do 

NCPC, uma vez que seria um prejuízo maior para o(a) menor se deslocar 

de sua residência para demandar onde teve o curso processual 

originariamente. (...).”Isso posto, DEFIRO o pedido de remessa dos autos 

ao seu local atual, DECLARO a INCOMPETÊNCIA do Juízo – art. 147, II, da 

Lei n. 8.069/90 e art. 53, II do NCPC – e DETERMINO a remessa dos autos à 

Comarca de Mirassol D’Oeste-MT.Cientifique o(a) representante do 

Ministério Público, uma vez que verifico hipótese do NCPC art. 178 e ss., 

assim como porque há interesse de incapaz – NCPC, art. 698 -, em que há 

necessidade de atuação/intervenção do(a) representante do Ministério 

Público como fiscal da ordem jurídica, fazendo-o com a intimação pessoal 

por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c 

NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25180 Nr: 1221-72.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Boa Ventura Zica - 

OAB:13.754-B, Rodrigo Leite de Barros Zanin - OAB:12129

 Intimação das partes para informarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e CNGC, art. 223 e 

ss. -, bem como para manifestarem nos autos, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70225 Nr: 2103-24.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindeval Oliveira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho juntada no autos no dia 09/3/2020, de ref. 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113749 Nr: 40-84.2020.811.0038

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DA TRINDADE 

XAVIER - OAB:25621/O

 Isso posto, INDEFIRO o pedido e MANTENHO as MEDIDAS PROTETIVAS 

DEFERIDAS, por ora, conforme originalmente decidido.

 Consequentemente e porque ausente comunicação de algo diverso ou 

fato novo que exija providências imediatas, DETERMINO que aguarde em 

cartório/secretaria pelo prazo de 6 (seis) meses e, nada requerido ou 

informado nesse interregno, por ser inadmissível o Poder Judiciário 

eternizar a demanda, bem como a fim de evitar a manutenção de 

processos paralisados e sem utilidade na Comarca, que intime a 

ofendida/vítima, no endereço informado nos autos – NCPC, art. 274, 

parágrafo único c/c CPP, arts. 3º e 201, § 3º - e PESSOALMENTE – Lei n. 

11.340/2006, art. 21 -, para que informe/manifeste se ainda tem interesse 

e se mostra necessária a manutenção das medidas cautelares, 

justificando-o no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revogação, extinção e arquivamento do processo, caso transcorrido in 

albis.

Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27619 Nr: 1061-13.2011.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Aparecida dos Reis Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - Universidade do Tocantins, Univali - 

Fundação Universidade do Vale do Itajai, EDUCON - Sociedade de 

Educação Continuada Ltda, Fael Sociedade Tecnica e Educacional da 

Lapa S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiana Milhomens 

Gonçalves - OAB:TO/ 4.295, João Casillo - OAB:3.903, Scheila Frena 

Kohler - OAB:15.496, Simone Zonari Letchacoski - OAB:18.445/PR

 Visto e bem examinado.

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte 

autora/requerente e pedido de modificação da sentença – efeito 

infringente -, razão pela qual DETERMINO a intimação da parte embargada 
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para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os 

embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento implica a 

modificação da sentença embargada – NCPC, art. 1.023, caput e §§.

Nesses termos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE DO 

JULGADO ANTERIOR. EMBARGOS PROVIDOS. 1. A falta de intimação 

determinada por lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de 

declaração conferindo efeitos infringentes ao recurso. 2. Embargos de 

declaração providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o 

devido contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente”. 

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

Transcorrido in albis ou não, volte-me.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 74-69.2014.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 

8310B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da 

Paz - Fcarp - OAB:, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - OAB:19474/O

 Visto e bem examinado.Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 

– NCPC, art. 528 e ss. - tendo como parte devedora/executada ELVANIO 

JULIO DA SILVA, em que objetiva a exigência de obrigação por quantia 

certa decorrente de obrigação de prestar alimentos, procedimento o qual 

se aplica aos alimentos definitivos ou provisórios – NCPC, art. 531, caput, 

sendo que a “execução dos alimentos provisórios, bem como a dos 

alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se 

processa em autos apartados” - NCPC, art. 531, § 1º - e o “cumprimento 

definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos 

autos em que tenha sido proferida a sentença” - NCPC, art. 531, § 2º.O 

devedor/executado foi citado/intimado porém não realizou o pagamento, 

pugnando a adversa, ora credora/exequente, pelo decreto de sua prisão 

civil, o que foi decidido e cumprido em 6/3/2020.A Defensoria Pùblica 

apresentou esclarecimentos e o valor atualizado do débito, sendo 

aparentemente insuficiente o valor depositado pela parte 

devedora/executada.Isso posto, uma vez que o devedor/executado 

constituiu advogado, DETERMINO a intimação desse para, querendo, 

manifestar em contraditório e pague o débito em aberto.Comunicado o 

pagamento da prestação alimentícia, volte-me concluso para suspender o 

cumprimento da ordem de prisão – art. 733, § 3º do CPC/art. 528, § 6°, do 

NCPC.Informada a prisão civil, certifique a data do vencimento nos autos, 

sistemas e, quando dessa, expeça ALVARÁ DE SOLTURA por ocasião do 

cumprimento do prazo de prisão civil, libertando-o se por outro motivo não 

estiver preso.Sem prejuízo disso, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada para que cumpra as obrigações de fazer acordadas, 

sob pena de providências, entre as quais a aplicação de multa 

cominatória/astreinte ou para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as 

medidas necessárias à satisfação do credor/exequente.Intime.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26918 Nr: 369-14.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:MT/ 11660/O, Eduardo Chalfin - OAB:MT 20.332 A

 Intimação do douto advogado da parte requerida, Dr. Eduardo Chalfin, a 

fim de que compareça a esta secretaria para retirar as peças solicitadas 

em petição de Ref: 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21977 Nr: 764-74.2009.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde Cabral da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada, Alice Bernardete Parra Merino, para que 

compareça a esta secretaria a fim de retirar as peças solicitadas em 

petição de Ref: 07.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23137 Nr: 1922-67.2009.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton da Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:MT/8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT - 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao pedido de conversão dos autos em Ação de Execução, com o 

consequente pedido de alteração quanto ao valor da causa, o que poderá 

incidir em suplementação de custas processuais, torno dos autos 

conclusos, para analise e determinação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23960 Nr: 2660-55.2009.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rezende Macedo Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sebastião Domingos Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada, Dra. Alice Bernardete Parra Merino, a fim 

de que compareça a esta secretaria para retirar as peças solicitadas em 

petição de Ref: 7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26184 Nr: 2227-17.2010.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario D' Amaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Rodrigues Gomes 

Coelho - OAB:24919, Valeria Aparecida Solda de Lima - 

OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – NCPC, 

art. 924, II, c/c art. 925.

Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, a não ser na hipótese de que 
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proporcionou meios para o cumprimento do ato – CNGC, art. 460, caput e § 

2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no 

caso a necessidade de ressarcimento de valores despendidos pela parte 

vencedora, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Contudo deveria realizar o pagamento/adimplemento das 

despesas com diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente 

existentes, o que deveria ser certificado e exigido quando do trânsito em 

julgado.

Ocorre que a questão relativa ao recolhimento das despesas com 

diligências/transporte dos OJAs pela Fazenda Pública Estadual ainda se 

encontra sub judice e a exigência/cobrança está suspensa por decisão 

liminar proferida, em 25/7/2017, no pedido de Suspensão de Segurança 

(SS) n. 2017/0159664-5 (2899/MT) que tramita perante o Superior Tribunal 

de Justiça, pois o ESTADO DE MATO GROSSO formulou o pedido de 

contracautela com a finalidade de suspender os efeitos do acórdão 

proferido no Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, em que o Pleno do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso deferiu liminar pleiteada pelo Sindicato dos Oficiais 

de Justiça “para assegurar aos representados pelo impetrante/agravante, 

até o julgamento do

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 394 Nr: 66-88.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Café e Cereais Grão de Ouro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Rezende - 

OAB:MT/6979-A, Jorge Amádio F. Lima - OAB:4037-MT, Juel 

Prudencio Borges - OAB:3838/MT, Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte 

credora/exequente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA e pedido de 

modificação da sentença – efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO 

a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual 

acolhimento implica a modificação da sentença embargada – NCPC, art. 

1.023, caput e §§.

Nesses termos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.023, § 2º, DO CPC. NULIDADE DO 

JULGADO ANTERIOR. EMBARGOS PROVIDOS. 1. A falta de intimação 

determinada por lei enseja nulidade do julgamento que acolhe embargos de 

declaração conferindo efeitos infringentes ao recurso. 2. Embargos de 

declaração providos para anular o julgamento prévio, a assim permitir o 

devido contraditório aos declaratórios com pretendido efeito infringente”. 

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EmbExeMS 9.057/DF, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019)

Transcorrido in albis ou não, volte-me.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394 Nr: 66-88.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Café e Cereais Grão de Ouro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Rezende - 

OAB:MT/6979-A, Jorge Amádio F. Lima - OAB:4037-MT, Juel 

Prudencio Borges - OAB:3838/MT, Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente/embargante para, no prazo legal, informar 

nos autos endereço atualizado da parte executada/embargada, para fins 

de intimação acerca da r. decisão judicial datada de 10/3/2020, ref. 18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113554 Nr: 4304-81.2019.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Luiz Scotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AITANA SILVA SILVÉRIO - 

OAB:19734/O, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 (...) , DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, a ser conduzida pelo 

magistrado e para a produção da prova oral no dia 24 de junho de 2020 

(quarta-feira), às 14h30min, e DETERMINO a intimação da parte ré, 

advertindo-o(s) de que o “processo seguirá sem a presença do acusado 

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de 

comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao juízo” – CPP, art. 367, com 

redação dada pela Lei n. 9.271/1996 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss., de seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 

e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).O(A) 

representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria 

Pública, de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, 

incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, 

§ 1º.(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-09.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000212-09.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

DORNELLES DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-91.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 
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(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-91.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

DORNELLES DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-76.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000214-76.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

DORNELLES DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-61.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000215-61.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

DORNELLES DA COSTA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR, RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 9 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-74.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000057-74.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ENIO GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ENIO 

GOMES PEREIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, nos seguintes 

termos: “A requerida pagará a quantia de R$ 8.460,00 (oito mil 

quatrocentos e sessenta reais), até o dia 14 de fevereiro de 2020, por 

meio de depósito na conta indicada. Com o presente acordo as partes dão 

plena, geral e irrevogável citação dos pedidos formulados na exordial”. 

Isso posto, considerando a transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 10 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-74.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000057-74.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ENIO GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por ENIO 

GOMES PEREIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. É o 

necessário. Decido. As partes compuseram acordo, nos seguintes 

termos: “A requerida pagará a quantia de R$ 8.460,00 (oito mil 

quatrocentos e sessenta reais), até o dia 14 de fevereiro de 2020, por 

meio de depósito na conta indicada. Com o presente acordo as partes dão 

plena, geral e irrevogável citação dos pedidos formulados na exordial”. 

Isso posto, considerando a transação/acordo o exame do magistrado 
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deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 10 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-61.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALESSANDRO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade da Contestação oposta nos autos. 

Diante disso, INTIMO a parte contrária para apresentar Impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-90.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA 

PARA 04/06/2020 14:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-31.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA OAB - MT21724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000217-31.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:LUCIANO VILA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA 

POLO PASSIVO: ANDRE FERREIRA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 

10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001075-35.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA REGIS DE ARRUDA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000658-82.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GARCIA BARROSO (AUTOR(A))

FLAUDIS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alcides Onesimo Costa (REU)

Outros Interessados:

josiel rodrigues dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42332 Nr: 322-08.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal, no 

prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-41.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO PARANA (REQUERIDO)

LIZIONETE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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ARENÁPOLIS Processo: 1000027-41.2019.8.11.0026. REQUERENTE: 

JULIO CESAR GOMES DE ALMEIDA REQUERIDO: JUNTA COMERCIAL DO 

PARANA, LIZIONETE RODRIGUES DE SOUZA V I S T O S, Em que pese 

não ter sido possível a realização da audiência conciliatória anteriormente 

aprazada, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para o momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. Compulsando os 

lançamentos realizados e a movimentação processual, constata-se que 

não há nos autos, até o presente momento, comprovação do cumprimento 

da Carta Precatória expedida com a finalidade de citação da segunda 

requerida, Lizionete Rodrigues de Souza. Diante disso, determino à 

secretaria que se proceda com o necessário, certificando-se nos autos 

quanto ao cumprimento integral dos atos citatórios, bem como possível 

decurso de prazo para contestação da segunda requerida. Após, 

conclusos para saneamento do feito. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-28.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000433-28.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ARNALDO SILVA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAROLINE NUNES MODESTO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-95.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000435-95.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:ARNALDO SILVA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAROLINE NUNES MODESTO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

10/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila 

Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-38.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010278-38.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 10304592) proferida nos 

autos. Arenápolis, 26/10/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-38.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010278-38.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (ID 10304592) proferida nos autos. 

Arenápolis, 26/10/2017 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-82.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

KEDMA KETURA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000852-82.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.089,51 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: KEDMA KETURA ARAUJO Endereço: RUA PETRONIO PORTELA, 

SN, INDEFINIDO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): KEDMA KETURA ARAUJO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 04/12/2019 Hora: 14:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 19 de setembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-62.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000918-62.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.911,54 POLO ATIVO: Nome: GENY FRANCISCA DA SILVA Endereço: 

RUA ANTONIO ALVES PEREIRA, 310, CASA, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS 

Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 642, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-62.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT24365/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000918-62.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.911,54 POLO ATIVO: Nome: GENY FRANCISCA DA SILVA Endereço: 

RUA ANTONIO ALVES PEREIRA, 310, CASA, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS 

Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 642, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-74.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS RODRIGUES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001053-74.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ASSIS RODRIGUES 

DA FONSECA Endereço: RUA JOÃO JOSE DE ALMEIDA, 475, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: AVENIDA 

PREFEITO CAIO, 353-E, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

Senhor(a): ASSIS RODRIGUES DA FONSECA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, BEM COMO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 14:20 . ARENÁPOLIS, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-20.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Arenápolis-MT (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000688-20.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

1.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS DORILEO Endereço: Rua 

Joaquim Nabuco, 180, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Município de Arenápolis-MT Endereço: AV. PREFEITO 

CAIO, 642, Paço Municipal - Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

ESPÉCIE: [Averbação / Contagem Recíproca, Certidão de Tempo de 

Serviço]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, apresente 

impugnação à contestação, no prazo de 15 dias. ARENÁPOLIS, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-22.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON PAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010206-22.2013.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

27.120,00 POLO ATIVO: Nome: NAILTON PAES RIBEIRO Endereço: Rua 

Mato Grosso, 85, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

ESPÉCIE: [Contratos de Consumo, Telefonia, Responsabilidade do 

Fornecedor, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 788 de 995



->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, acerca da 

decisão proferida no ID 21947804. ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-22.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON PAES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010206-22.2013.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

27.120,00 POLO ATIVO: Nome: NAILTON PAES RIBEIRO Endereço: Rua 

Mato Grosso, 85, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 

Nome: OI S/A Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3209, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 

ESPÉCIE: [Contratos de Consumo, Telefonia, Responsabilidade do 

Fornecedor, Indenização por Dano Moral, Correção Monetária]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, acerca da 

decisão proferida no ID 21947804. ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-76.2014.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT10186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B G COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010129-76.2014.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: JAQUELINE GOMES DA SILVA Endereço: 

Rua Presidente Dutra, 825, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: B G COMERCIO EIRELI Endereço: Avenida 

BERNARDO VIEIRA DE MELO, 5293, - DE 4959/4960 A 7521/7522, 

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - CEP: 54450-020 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 

ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000205-24.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.452,49 POLO ATIVO: Nome: ANDREIA MARIA DA CONCEICAO 

Endereço: rua gervacina maria de oliveira, 04, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a conta 

bancária para levantamento dos valores vinculados aos autos. 

ARENÁPOLIS, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000753-15.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.105,87 POLO ATIVO: Nome: JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA 

Endereço: TRAVESSA BRILHANTE, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-15.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000753-15.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.105,87 POLO ATIVO: Nome: JOSE JAIDER DOS SANTOS SILVA 

Endereço: TRAVESSA BRILHANTE, SN, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000190-89.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: FABIO SOARES DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua José Batista da Silva, 17, PRIMAVERA, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Avenida Governador Blairo Borges 

Maggi, 475, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Ato / Negócio 

Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

acerca do retorno dos autos à Instância de origem. ARENÁPOLIS, 19 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-89.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000190-89.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

20.000,00 POLO ATIVO: Nome: FABIO SOARES DE OLIVEIRA Endereço: 

Rua José Batista da Silva, 17, PRIMAVERA, NOVA MARILÂNDIA - MT - 

CEP: 78415-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Avenida Governador Blairo Borges 

Maggi, 475, PLANALTO, NOVA MARILÂNDIA - MT - CEP: 78415-000 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Ato / Negócio 

Jurídico]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, 

acerca do retorno dos autos à Instância de origem. ARENÁPOLIS, 19 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-14.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINDA DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000195-14.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.000,00 POLO ATIVO: Nome: RAULINDA DE SOUZA MATOS Endereço: 

JOSE BONIFACIO, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-40.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001107-40.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 

Endereço: Rua Pedro Nunes Barroso, SN, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: RUA 

GOMES DE CARVALHO, 1195- andar 4, - DE 992/993 A 1210/1211, VILA 

OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04547-004 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida 

em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMAR OLIVEIRA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001115-17.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: FRANCIMAR OLIVEIRA DE LARA Endereço: 

Rua Duque de Caxias, sn, bolivia, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro 

de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-24.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE ALEXANDRINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001121-24.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: LEONICE ALEXANDRINA DA SILVA 

Endereço: Rua Antonio Alves Pereira, 217, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001123-91.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILHA DOS SANTOS GOMES CAVALHEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001123-91.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: JOVANILHA DOS SANTOS GOMES 

CAVALHEIRO Endereço: Rua Oscar Josett, 506, casa, Vila Rica, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-76.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001124-76.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

ESPIRITO SANTO Endereço: Rua Igenio souza, 03, casa, Cohab Planalto 

Diamante, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-72.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GONCALVES DE MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010019-72.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

0,00 POLO ATIVO: Nome: DANILO GONCALVES DE MEIRA Endereço: Rua 

SEBASTIÃO GOMES SOARES, 646, QUADRA 01 LOTE 15, JARDIM 

PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

OI S.A Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209, Inexistente, Centro, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 ESPÉCIE: []->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste o que entender 

de direito. ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000144-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.228,94 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: Rua José Cavalcante, S/N, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

acerca do retorno dos autos à Instância de origem. ARENÁPOLIS, 19 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-66.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000144-66.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

10.228,94 POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 

Endereço: Rua José Cavalcante, S/N, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, 

acerca do retorno dos autos à Instância de origem. ARENÁPOLIS, 19 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-47.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI RICARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000154-47.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AGF 

BARÃO DE MELGAÇO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-973 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDINEI 

RICARDO Endereço: ODILOM DOS SANTOS, 1384E, BELA VISTA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE , acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ABNER RODRIGUES DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000150-73.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 POLO PASSIVO: Nome: 

CRISTIANO ABNER RODRIGUES DE FRANCA Endereço: Rua Areolino 

Viana, 01, SÃO MATEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 1.412,91 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 792 de 995



sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiç

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-29.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLIF DANIEL LEOPICI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000043-29.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 POLO PASSIVO: Nome: WALLIF DANIEL 

LEOPICI DE SOUZA Endereço: R.castelo branco, S/N, bela vista, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 1.789,69 ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINECE PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000316-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.739,02 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 POLO PASSIVO: Nome: 

MAURINECE PEREIRA GONCALVES Endereço: avenida presidente dutra, 

55, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 1.733,96 ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-74.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DO CARMO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000137-74.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

POLO PASSIVO: Nome: NILZA DO CARMO DE PAULA Endereço: Rodovia 

Roberto Campos, s/nº, SN, RETA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 1.730,46. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000085-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA MIRANDA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000085-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 POLO PASSIVO: Nome: NATHALIA MIRANDA DA 

COSTA Endereço: Rua Joaquim pessoa, sn, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 1.138,46 ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000048-51.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE MACIEL SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000048-51.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 POLO PASSIVO: Nome: JEFERSON DE MACIEL 

SANTOS Endereço: RUA Otavio Pereira, sn, Indefinido, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 1.132,77 (um mil e cento e trinta e dois reais e setenta 

e sete centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 20 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINA BERRETO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000018-16.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 7.600,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 POLO PASSIVO: Nome: ALBERTINA BERRETO DE SOUZA 

Endereço: Travessa brilhante, 1055E, jardim primavera, ARENÁPOLIS - MT 

- CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 899,84 (oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e 

quatro centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 20 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000509-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000509-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 20.577,33 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: ILZA FERREIRA DA CRUZ MATOS Endereço: RUA PADRE 

JOÃO BOSCO, S/N, CASA, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, s/n, VILA YARA, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 
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penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 8.535,60( OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO 

REAIS E SESSENTA CENTAVOS). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 

15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará 

a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEI BARREIRO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000219-08.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.225,61 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 POLO PASSIVO: Nome: RONICLEI 

BARREIRO MENDES Endereço: RUA JOAO JOSE DE ALMEIDA, BELA 

VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 1.685,59 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). . 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000494-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000494-54.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 38.160,00 ESPÉCIE: 

[Cobrança indevida de ligações, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

JOSIMAR OLIVEIRA BOTELHO Endereço: RUA ESMERALDA, 816, JARDIM 

PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: BOA VISTA 

SERVICOS S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, 267, ED. CANOPUS - C. 

ALPHAVILLE PAVMTO11-12-13-14-15, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$1.245,85 

(um mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação 

ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso do prazo 

para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou nova 

intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-69.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000256-69.2017.8.11.0026 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Cobrança 

indevida de ligações]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: SIDNEI DE OLIVEIRA SOUZA 

Endereço: 713, 731, avenida professor Caio, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 3.025,84 (três mil e vinte e cinco reais e oitenta e 

quatro centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias 

para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o 

decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 20 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-45.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO #{processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

1000223-45.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.129,47 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 851, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 POLO PASSIVO: Nome: CLAUDIOMAR 

MOREIRA DE SOUZA Endereço: RUA ALFREDO GRANJA DE ARAUJO, 1, 

JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 1.138,46 (um mil cento e trinta 

e oito reais e quarenta e seis centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O 

prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença 

começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-61.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001028-61.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

39.920,00 POLO ATIVO: Nome: RONIVALDO FERREIRA DIAS Endereço: 

Rua Tapirapuã, 494S, TAPEÇARIA DO RONI, VILA RICA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, 1 ANDAR, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

pare, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente impugnação à contestação. 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-60.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GONCALVES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000750-60.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.593,94 POLO ATIVO: Nome: AILTON GONCALVES DA SILVA Endereço: 

Av Dom Pedro I, 328, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Centro 

Político Administrativo, Palácio Paiaguás, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-940 

Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: Rua C, s/n, 

bloco III, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-945 

ESPÉCIE: [Contribuição sobre a folha de salários]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para. querendo, apresente impugnação 

à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-45.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000751-45.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.734,80 POLO ATIVO: Nome: JOVANIL RODRIGUES BARBOSA Endereço: 

Messias Cassimiro Barbosa, 834E, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Centro Político Administrativo, Palácio Paiaguás, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-940 Nome: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Endereço: Rua C, s/n, bloco III, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-945 ESPÉCIE: [Contribuição sobre a folha de salários]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 20 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-98.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MENDES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000008-98.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: FABRICIO MENDES DE SOUZA Endereço: 

Rua Padre Eustaquio, 1140, casa, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: RUA DO LAVRADIO, 

71, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. ARENÁPOLIS, 26 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1001120-39.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

6.000,00 POLO ATIVO: Nome: LORENA SANTOS DA SILVA Endereço: Rua 

Antonio Alves Pereira, 517, casa, Vila Rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente impugnação à contestação. 

ARENÁPOLIS, 26 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000378-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA OAB - MT24909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000378-48.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

13.472,76 POLO ATIVO: Nome: MAIKON DOUGLAS FERREIRA Endereço: 

RUA ANTÔNIO JOÃO, CENTRO HISTÓRICO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Endereço: 

AVENIDA PREFEITO CAIO, 642, PREFEITURA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 26 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-27.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT13840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010270-27.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

17.600,00 POLO ATIVO: Nome: DELMIR DOS SANTOS SILVA Endereço: 

Rua TRAVESSA BRILHANTE, 1238-E, PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: Avenida AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, Nº 1300, CENTRO-SUL, 

C E P  7 8 . 0 4 5 - 9 0 1 ,  E N D E R E Ç O  E L E T R Ô N I C O : 

TELEFÔNICA@TELEFONICA.COM/GENIVALDO.GODOY@TELEFONICA.CO

M, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, para que, no prazo de cinco dias, 

comprove nos autos a exclusão do nome do promovente do banco de 

restrição creditícia, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 

500,00. ADVERTÊNCIA: A multa imposta é medida coercitiva hábil e idônea, 

sendo que o valor arbitrado não se aponta desarrazoado, podendo, ainda, 

ser elevado em caso de descumprimento, sem prejuízo do responsável 

pelo descumprimento da ordem responder pelo crime de desobediência. 

ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-19.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000895-19.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

4.789,59 POLO ATIVO: Nome: JOVINO QUEIROZ DE SOUZA Endereço: 

Travessa Alagoas, 1617E, são mateus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-38.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010278-38.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: CARLOS JOSE EDUARDO ALVES 

DAMASCENO Endereço: Travessa DOS DIAMANTES, 976-E, COHAB 

TAPIRAPUA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Endereço: , 388, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-38.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010278-38.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

31.520,00 POLO ATIVO: Nome: CARLOS JOSE EDUARDO ALVES 

DAMASCENO Endereço: Travessa DOS DIAMANTES, 976-E, COHAB 

TAPIRAPUA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Endereço: , 388, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000207-91.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.721,25 POLO ATIVO: Nome: JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA 

Endereço: rua q, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA 

PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-91.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000207-91.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

11.721,25 POLO ATIVO: Nome: JOSE MILTON LIMA DE ALMEIDA 

Endereço: rua q, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, AVENIDA 

PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 
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assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-20.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000440-20.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência - Conciliação/ JEC Data: 10/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48125 Nr: 898-30.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública - Arenápolis - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtair Vicente de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito, INTIMO o autor do fato acerca da 

r. sentença proferida nos autos: [...] Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 84, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95, julgo extinta a punibilidade 

de VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65027 Nr: 88-50.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Maria Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549/O

 INTIMO a autora do fato acerca da r. sentença proferida nos autos, na 

qual transcrevo a ementa: Ante o exposto, concordo com o parecer 

ministerial, cuja promoção de arquivamento adoto como razão de decidir, 

e, como tal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO deste Termo Circunstanciado 

de Ocorrência, em face da ausência de justa causa para o início da 

persecução penal, e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

da autora dos fatos ELZA MARIA RODRIGUES PEREIRA

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-89.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo: 

1000416-89.2020.8.11.0026. REQUERENTE: JACYRA DE OLIVEIRA 

MARQUES REU: BANCO PAN VISTOS. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais em decorrência de negativação indevida, com pedido de 

tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos órgãos de 

restrição ao crédito. Afirma a autora que ao tentar abrir crediário no 

comercio local teve seu crédito negado sob o argumento de que seu nome 

se encontra inserido junto ao banco de maus pagadores. Assevera que 

ficou surpreendida com a notícia, tendo em vista que sempre honrou com 

seus compromissos, razão pela qual efetuou consulta ao SPC/SERASA 

objetivando o detalhamento da pendência, ocasião em que tomou 

conhecimento que a parte Reclamada, com quem já realizou empréstimos, 

havia incluído seu nome junto ao órgão de proteção creditícia. Relata que, 

apesar de possuir contrato de empréstimos com o Reclamado, a 

negativação de seu nome se deu de forma indevida, tendo em vista que 

paga mensalmente os débitos contraídos, através de descontos em sua 

folha de pagamento. Instruiu a inicial com os documentos que reputou 

pertinentes e requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome junto aos 

órgãos de restrição de crédito. Era o que tinha para informar. Decido. Em 

se tratando de pedido de concessão de tutela provisória, em sede 

antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo de ponderação entre os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a ameaça/risco ao direito 

apontado como violado ou em vias de o ser, pelo ato/fato que se busca 

acautelar com a pretensão de urgência. Fixada essa premissa, há que se 

observar que a pretensão da autora está fundamentada na ilicitude da 

negativação efetivada porque o débito reclamado tem disso pago através 

de descontos em folha de pagamento, conforme se infere dos Holerites 

acostados à inicial. Verifica-se, portanto, que o débito que fundamentou a 

negativação é indevido, tendo em vista que vem sendo pago pela autora 

através de descontos direto em sua folha de pagamento, não existindo 

justificativas, em princípio, para manutenção da constrição levada a efeito. 

Verifico, ainda, o perigo de dano, uma vez que o crédito da requerente 

poderá sofrer abalo, em razão da inscrição, aparentemente indevida, do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, no que 

tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada 

quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). Ante ao exposto, 

DEFIRO a tutela provisória fundamentada na urgência liminarmente e 

determino que Banco Panamericano S.A, ora requerido, promova a 

exclusão do nome da autora dos Serviços de Proteção ao Crédito, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto ao débito discutido nos 

presentes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. Sem 

prejuízo, recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC/2015. Cite-se a parte reclamada, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela Escrivania deste 

juízo. Faça constar no mandado às advertências legais prescritas no 

artigo 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000282-62.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE FRANCISCO LIZIERI SARAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000282-62.2020.8.11.0026. REQUERENTE: JULIANE FRANCISCO LIZIERI 

SARAIVA REQUERIDO: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME Vistos. 

Cuida-se de ação de inexistência de débito com pedido de tutela 

antecipada, objetivando a discussão de faturas registradas na Unidade 

Consumidos matrícula nº 4145-9. Aduz a requerente que não concorda 

com os valores das faturas de consumo de água referentes aos meses 

de janeiro e fevereiro do corrente ano, uma vez que não retratam o real 

consumo. Pugna pela concessão de tutela antecipada a fim de determinar 

que a requerida se abstenha de cobrar as faturas em discussão, bem 

como suspenda o fornecimento de água em razão do débito em comento. 

Juntou os documentos que reputou pertinentes. Vieram-me os autos 

conclusos. Fundamento e decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 
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Isso porque, comungo do entendimento de que havendo pedido de revisão 

do débito em juízo não pode ocorrer suspensão no fornecimento de água 

pela Concessionária. Ainda, tratando-se de bem de consumo essencial e 

imprescindível, deve ser garantida a manutenção do fornecimento de água 

até o deslinde do feito, mormente quando evidentes os prejuízos que 

podem advir em decorrência da suspensão do serviço. Diante do breve 

exposto, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento do serviço em razão do débito 

discutido nestes autos, bem como de inscrever o nome da autora nos 

órgãos de proteção creditícia, devendo manter a prestação dos serviços 

enquanto perdurar a discussão da ação, sob pena de multa diária que fixo 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento 

desta decisão. CITE-SE e NOTIFIQUE-SE a parte Promovida de todo o teor 

da presente ação, bem como para que compareça perante este Juizado 

Especial Cível, no Fórum desta Comarca, para audiência de conciliação a 

ser realizada em data designada pelo senhor conciliador, conforme sua 

pauta. ADVIRTA-SE a parte Promovida quanto as consequências do seu 

não comparecimento à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei 

n.° 9.099/95). NOTIFIQUE-SE a parte Promovente para tomar as 

providências pertinentes, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. 

Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da Lei n° 9.099/95). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. As providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000266-19.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CORREIA ZACARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMIR TEIXEIRA OAB - RO2282 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DA SILVA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000266-19.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: CLARICE CORREIA ZACARIAS REQUERIDO: TATIANA DA 

SILVA CARVALHO V I S T O S. Preenchidos os requisitos do art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Citação e 

intimação da requerida; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Caso a 

parte a ser citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá certificar 

onde poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de trabalho ou 

ponto de referência) e havendo novo endereço nos autos, 

encaminhem-se à respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do 

CPC), independente de nova deliberação, informando tal providência ao 

Juízo deprecante. Às providências. Aripuanã/MT, 9 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-51.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA SERRAO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

VERA LUCIA PADILHA (TESTEMUNHA)

ROZINHA EDILEUZA DA SILVA (VÍTIMA)

LUIZ SERGIO DA SILVA LECHUGA (VÍTIMA)

AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

K. D. S. D. A. (TESTEMUNHA)

GILMAR MOSCATO DA CRUZ (TESTEMUNHA)

VANDERLEIA SERRAO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (AUTOR)

OTAIR PAULO DA SILVA (TESTEMUNHA)

JOAO CICERO DA SILVA (TESTEMUNHA)

FERNANDO DEBACKER (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE MACEDO DA MOTTA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON DE SOUZA RAMOS (REU)

GEOVANE MARTINS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI KLOOS OAB - RO6027 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000141-51.2020.8.11.0088. AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT VÍTIMA: LUIZ 

SERGIO DA SILVA LECHUGA, ROZINHA EDILEUZA DA SILVA 

TESTEMUNHA: VERA LUCIA PADILHA, TEREZA SERRAO DE ALMEIDA, 

OTAIR PAULO DA SILVA, VANDERLEIA SERRAO DE ALMEIDA, GILMAR 

MOSCATO DA CRUZ, K. D. S. D. A., AMANDA FABIOLA ALMEIDA DE 

SOUZA, ALEXANDRE MACEDO DA MOTTA, FERNANDO DEBACKER, 

JOAO CICERO DA SILVA REU: GEOVANE MARTINS DA SILVA, WELINTON 

DE SOUZA RAMOS VISTOS. Cuida-se de pedido da Defesa do acusado 

Geovane Martins da Silva, o qual se encontra segregado no Estado de 

Rondônia, por força do cumprimento de mandado de prisão expedido por 

esse Juízo, para que o réu permaneça custodiado naquela localidade. 

Justifica o pleito em supostas ameaças que o denunciado estaria 

sofrendo, visto que “pessoas que não querem se envolver avisaram ao 

genitor de Geovane que, na hora que ele for transferido para qualquer 

presídio de Mato Grosso será morto”. Ressalta a Defesa que, em visita a 

região de Juína e Aripuanã pode testemunhar a revolta e indignação que 

há no meio social de Aripuanã, por força dos supostos crimes que teriam 

sido perpetrados pelo réu, fazendo crer que as ameaças a vida do 

acusado são reais. Ante os fundamentos, pleiteia pela permanência do 

acusado Geovane Martins da Silva no presídio de Cacoal/RO ou a 

substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Com vistas dos 

autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos pedidos. É o 

relato. Decido. Em que pese os argumentos trazidos pela Defesa, verifico 

que não houve a comprovação de eventual negativa da Secretaria de 

Segurança Pública sobre o pedido, visto que é sabido que cabe à 

Administração Penitenciária gerir os estabelecimentos prisionais, 

promovendo, entre outros atos, os recambiamentos de presos dentro ou 

fora do Estado, mantendo-se sempre a integridade física desses. Desta 

forma, o pedido da Defesa deve ser realizado diretamente à administração 

penitenciária de Mato Grosso –SEJUDH/MT. De mais a mais, a suposta 

comoção social no local do crime não possui qualquer significado lógico, 

uma vez que, se ocorrida a transferência do preso, ele certamente não 

ficará custodiado na região de Aripuanã/MT, pelo prosaico motivo de 

inexistir cadeia pública na localidade. Querer fazer crer que "pessoas 

indeterminadas" teriam o poder de causar mal injusto e grave ao 

custodiado em toda e qualquer cadeia ou presídio do Estado de MT é, 

antes de mais nada, uma abstração, um juízo hipotético que raia ao 

absurdo e não merece guarida. Quanto ao pedido de substituição da 

prisão por medidas cautelares diversas da segregação, em síntese, 

verifico que não houve mudança fática desde a decretação da prisão 

preventiva, a fim de justificar tal alteração, mantendo-se inalterados os 

argumentos que a decretou, razão pela qual, INDEFIRO-O. Por fim, 

certifique quanto ao cumprimento das cartas precatórias enviadas para 

citação dos acusados, solicitando o cumprimento com URGÊNCIA (em 

caso de pendência), visto que se trata de processo concernente a réu 

preso. Oficie-se, ainda, a SEJUDH/MT, requisitando informações a respeito 

do recambiamento do custodiado GEOVANE MARTINS DA SILVA. Às 

providências. Aripuanã/MT, 09 de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000893-57.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGELSA FRANCIANE DUARTE DA ROCHA (REQUERIDO)
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Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a fim de dar cumprimento à citação, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000265-34.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FURTADO (REQUERENTE)

ROBSON BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000265-34.2020.8.11.0088. 

REQUERENTE: ROBSON BUENO, ADRIANA FURTADO VISTOS. Trata-se 

ação de divórcio consensual, regulamentação de guarda, visitas e 

alimentos a filho menor, ajuizada por Robson Bueno e Adriana Furtado 

Bueno devidamente qualificados nos autos. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Tratando-se de interesse de incapaz, nos termos do artigo 178, II, do 

Código de Processo Civil/2015, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Aripuanã/MT, 09 de março de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000272-26.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

L DE PAIVA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000272-26.2020.8.11.0088. 

IMPETRANTE: L DE PAIVA MORAES IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

ARIPUANÃ-MT VISTOS. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido 

de liminar impetrado por L DE PAIVA MORAES - ME, contra ato indicado 

coator do PREFEITO MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT, na pessoa do Sr. 

Jonas Rodrigues da Silva, qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para que seja determinada a autoridade 

coatora que suspenda o decreto nº3737/2020 e o art.235 da Lei 

Complementar nº 009/2001 na parte que tange ao limite de horário de 

funcionamento das farmácias e drogarias. Aduz que é pessoa jurídica de 

direito privado e possui atividade no ramo farmacêutico, inovando na 

atividade neste Munícipio, vez que implantou o conceito de farmácia 

popular, adquirindo a franquia “Compre Bem”, a qual oferta aos populares 

valores menores para os medicamentos. Sustenta que ante o investimento 

realizado, necessita manter o seu comércio por mais tempo em 

funcionamento, respeitando sempre as normas trabalhistas e as 

normativas administrativas aplicáveis (alvará de funcionamento, vistorias, 

responsabilidade técnica, etc.). Narra que embora esteja funcionando de 

conformidade com a legislação, vem sendo diuturnamente fustigada em 

sua atividade pela Administração Municipal,, para quem a impetrante 

estaria descumprindo a legislação local, mais especificamente a Lei 

Complementar Municipal nº 009/2001 e o Decreto nº 3.737/2020, visto que 

está extrapolando os horários dispostos nas regulamentações, sendo 

notificada da possibilidade de sanções por tal conduta. Ressalta que a 

legislação municipal extrapolou seus limites de regulamentar, visto que a 

regulação feriria os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, 

padecendo de vício de inconstitucionalidade, na espécie. Com a inicial 

vieram os documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento. Decido. O Mandado de Segurança é o 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: “Art. 

1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 

Dispõe ainda a supramencionada Lei, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”, o que, de forma 

resumida, depende da presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que da 

manutenção do ato invectivado, surja evidente a possibilidade de dano ao 

impetrante, ou seja, que a segurança buscada resulte ineficaz caso seja 

deferida somente ao final (periculum in mora). In casu, busca a impetrante 

a concessão da medida liminar para suspender os feitos de norma 

infralegal (Decreto Municipal 3.737/2020) e do art. 235 da Lei 

Complementar 009/2001, na parte que versam sobre a definição de 

horários de funcionamento das farmácias e drogarias no Município, bem 

como afaste a possibilidade de cobrança de multas impostas à impetrante 

pelo descumprimento do Decreto mencionado, além da proibição da 

municipalidade de notificar a empresa por tal descumprimento. A teor dos 

fatos articulados na inicial, bem como pelos documentos a ela acostados, 

denota-se que a impetrante escora sua pretensão mandamental no 

ferimento dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, o que, 

em suma, eivaria de inconstitucionalidade a legislação local, visto que 

estaria o Município extrapolando o limite de legislar, com a imposição de dia 

ou horário de funcionamento de drogarias e farmácias, o que ao sentir do 

impetrante desborda da competência definida no art. 30 da CR/88 para que 

os entes municipais legislem sobre assuntos locais, o comércio incluído. 

Ocorre que em sede de análise perfunctória da questão invectivada, salta 

aos olhos que a documentação carreada ao writ, não permite inferir, com 

segurança necessária, que, de fato, o impetrado tenha atentado contra a 

Constituição Federal e os princípios invocados. Ora, o Art.30, inciso I, da 

Constituição Federal dispõe que: “Compete aos Municípios: I –legislar 

sobre assuntos de interesse local”. No mesmo sentido encontra-se o 

entendimento sumular e jurisprudencial do STF, o qual é expresso que a 

fixação de horários de funcionamento de farmácias e drogarias pelo 

Município não viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. ´ 

A propósito o teor da Súmula 419 do STF: “Os municípios têm competência 

para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis 

estaduais ou federais válidas”. Impõem-se assinalar que a impetrante não 

demonstrou de forma cabal o ferimento aos princípios invocados, para que 

assim pudesse ser aferida eventual inconstitucionalidade da legislação 

municipal. Verifica-se da tabela de plantões elaborada pelo Ente Municipal 

que foram eles distribuídos de forma igualitária e por estabelecimentos (e 

não por proprietários), em média de 10 a 12 plantões por farmácias, 

realizando, ainda, um rodízio entre os estabelecimentos e isso não 

significa impedir o trabalho de quem quer que seja, mas, unicamente, 

regular o funcionamento de uma atividade comercial que é essencial aos 

concidadãos. Em outros dizeres: a limitação do horário de funcionamento 

das farmácias e drogarias não pressupõe de forma automática, uma 

violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência 

constitucionalmente previstos, tendo em vista, como já dito, que é preciso 

entender as razões da fixação de tais horários e regras de 

funcionamento, o que reclama compreensão do processo legislativo, dos 

motivos que escudaram a elaboração da norma, e isso não está totalmente 

esclarecido no caso em comento. Frise-se: o Município é competente para 

legislar sobre assuntos de interesse local, dentre os quais, horário de 

funcionamento de estabelecimento comerciais, estando ausente 

fundamentos concretos e hábeis a afastar a lei municipal, presumidamente 

constitucional. Para rechaçar qualquer dúvida, trago à baila os julgados: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.233.692 - MG (2018/0010616-1) 

RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES AGRAVANTE : RAIA 

DROGASIL S/A. ADVOGADOS : BRUNO FRANCISCO CABRAL AURÉLIO - 

SP247054 GABRIELA SILVÉRIO PALHUCA - SP300082 JACQUELINE 

SILVA PESSOA E OUTRO (S) - MG125211 AGRAVADO : MUNICÍPIO DE 

ALFENAS ADVOGADOS : ADAUTO DE OLIVEIRA - MG062093 THALLES 

JORGE ROSA PEREIRA - MG134660 RENATA SILVA LEMOS - MG112086 

LETICIA DOS SANTOS COUTO E OUTRO (S) - MG169470 NATALIA 

MARQUES DE CARVALHO - MG114891 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM 

RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO 
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ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

Trata-se de agravo interposto contra decisão da Corte de origem que não 

admitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 

do STF. O apelo nobre obstado enfrenta acórdão, assim ementado (fl. 

230): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE 

ALFENAS. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E 

DROGARIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. ART. 30, 

INCISO I, DA CR/88. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. 

I. O art. 30 da Constituição da República preconiza que compete aos 

municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dentre os quais, 

horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. II. A fixação de 

horário para funcionamento de farmácias e drogarias pelo Município não 

viola os princípios da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência 

(Art. 30, I, da CR/88 e entendimento jurisprudencial do STF). No recurso 

especial o recorrente sustenta ofensa ao artigo 56 da Lei 5.991/1973 e 

dissídio jurisprudencial, sob os argumento de que não possibilidade de 

restringir o horário de funcionamento das farmácias na municipalidade. 

Sem contrarrazões. Neste agravo afirma que seu recurso especial 

satisfaz os requisitos de admissibilidade e que não se encontram 

presentes os óbices apontados na decisão agravada. É o relatório. 

Decido. A controvérsia relativa ao horário de funcionamento das 

farmácias no município de Alfenas foi dirimida com fundamento 

constitucional, especificamente com base nos artigos 5º, XII, 30 e 170, 

parágrafo único da Constituição Federal, de modo que o recurso especial 

se apresenta inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a 

competência reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 03 de maio de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator 

(STJ - AREsp: 1233692 MG 2018/0010616-1, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 10/05/2018). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - 

PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA REGULAR O 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL - FARMÁCIAS - 

ESCALA DE PLANTÃO - MEDIDA LIMINAR - 'FUMUS BONI IURIS' - 

AUSÊNCIA. 1. A teor da Súmula n.º 419 do Supremo Tribunal Federal, "os 

Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, 

desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas". 2. Não ofende 

os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia, a 

regulamentação municipal que estabelece o funcionamento das farmácias, 

aos domingos, em escalas de plantão. 3. Recurso não provido. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0118.13.001722-1/001, Relator (a): Des.(a) 

Edgard Penna Amorim, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2014, 

publicação da sumula em 24/02/2014) REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO - 

COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - INTERESSE LOCAL - FARMÁCIAS e 

DROGARIAS - PLANTÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS - LEGALIDADE - 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Na esteira do 

Supremo Tribunal Federal, compete ao Município regular o funcionamento 

do comércio, não havendo qualquer irregularidade em disciplinar-se o 

regime de plantão aos domingos e feriados para as farmácias e drogarias, 

impedindo a abertura dos estabelecimentos não escalados. (TJMG - 

Reexame Necessário-Cv 1.0016.04.033900-0/001, Relator (a): Des.(a) 

Silas Vieira, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2005, publicação da 

sumula em 13/01/2006) Desse modo, para o deferimento da liminar 

necessário se fazia que o direito líquido e certo apontado na impetração 

estivesse estampado em cores vivas, justificando a antecipação do 

provimento jurisdicional reclamado e isso não acontece na hipótese 

versanda. Por tudo isso, é fácil concluir que, ao menos em âmbito de juízo 

de cognição perfunctória, não se apresentam presentes os requisitos 

legais necessários para o deferimento da medida liminar requestada, uma 

vez que a liminar em sede de mandado de segurança possui característica 

de adiantamento do mérito mandamental, conforme leciona a doutrina: “Não 

há dúvida que a liminar em mandado de segurança constitui típica hipótese 

de antecipação de efeito da tutela, semelhante à prevista no art. 273, I, do 

Código. Quem lhe nega esse caráter antecipatório, geralmente parte do 

pressuposto equivocado de que antecipação é o mesmo prejulgamento da 

causa. (...) Também a antecipação prevista no art. 273, I, do Código de 

Processo Civil, não constitui prejulgamento da causa, nem afirma ou retira 

direito algum, e nem produz efeitos jurídica definitivos; e ela também tem 

por finalidade apenas acautelar direito ameaçado por risco de dano. Tais 

circunstâncias, contudo, de modo algum comprometem sua natureza 

antecipatória, pois o que fixa tal natureza é o conteúdo da medida, e não a 

sua finalidade” (Teori Albino Zavascki, in "Antecipação da Tutela." 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva, p. 192/193). Ante ao exposto, INDEFIRO a liminar 

vindicada. Porque se acha em termos a inicial, recebo a ação mandamental 

e determino seja notificada a autoridade coatora do indeferimento da 

medida liminar, além de oportunizar lhe prazo legal para oferecimento das 

informações que julgar relevantes. Oficie-se a Procuradoria Municipal 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

colha-se parecer do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 12 da Lei n° 12.016/2009. Por fim, conclusos para 

sentença. Cumpra-se com URGÊNCIA. Aripuanã/MT, 09 de março de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-77.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MULLER - AUTO ELETRICA - ME (REQUERENTE)

NEUSA MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000008-77.2018.8.11.0088. REQUERENTE: NEUSA MULLER, NEUSA 

MULLER - AUTO ELETRICA - ME REQUERIDO: MARCIO MARQUES DA 

SILVA VISTOS. O M. M. Juiz deliberou: “ Em juízo de saneamento , rejeito, 

por absolutamente descabido no rito sumaríssimo a denunciação da lide 

apresentada na contestação, posto que a letra expressa da lei ( artigo 10 

da Lei 9099/95), a vedação de qualquer modalidade de intervenção de 

terceiro no sistema do juizados especiais. NO demais, diante do 

requerimento da autora e réu redesigno o ato para a data de 14 de abril ás 

16:00 horas, estando ciente as partes, posto que não dispensadas do 

comparecimento na data de hoje. Nada mais havendo a consignar. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-77.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MULLER - AUTO ELETRICA - ME (REQUERENTE)

NEUSA MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE MARQUES RODRIGUES OAB - MT20653/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000008-77.2018.8.11.0088. REQUERENTE: NEUSA MULLER, NEUSA 

MULLER - AUTO ELETRICA - ME REQUERIDO: MARCIO MARQUES DA 

SILVA VISTOS. O M. M. Juiz deliberou: “ Em juízo de saneamento , rejeito, 

por absolutamente descabido no rito sumaríssimo a denunciação da lide 

apresentada na contestação, posto que a letra expressa da lei ( artigo 10 

da Lei 9099/95), a vedação de qualquer modalidade de intervenção de 

terceiro no sistema do juizados especiais. NO demais, diante do 

requerimento da autora e réu redesigno o ato para a data de 14 de abril ás 

16:00 horas, estando ciente as partes, posto que não dispensadas do 

comparecimento na data de hoje. Nada mais havendo a consignar. Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000251-84.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000251-84.2019.8.11.0088. EXEQUENTE: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Deixo de apresentar o 

relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se 

verifica na petição de fls. 59, a parte exequente manifestou-se 

expressamente desistindo da ação. Havendo desistência expressa da 

parte autora e sendo despicienda a anuência do réu, nos termos do 

ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento do 

mérito é medida que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa da 

parte autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe, razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 

9.099/95. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Aripuanã/MT, 10 

de março de 2020. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000903-65.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSSON MARIUSSI (INVENTARIANTE)

Outros Interessados:

1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT (DEPRECANTE)

 

Processo: 1000903-65.2019.811.0100– Brasnorte/MT Espécie: Carta 

Precatória Autor: Credival Participações e Assessoria LTDA Requerido: 

Anderson Mariussi CERTIDÃO Eu, Oficial de Justiça abaixo assinado, 

CERTIFICO QUE ao proceder a carga do mandado, verifiquei no sistema 

PJE que o recolhimento do valor da diligencia até o local para a Citação do 

requerido não foi efetuado. Conforme a manifestação de ID 28722682, o 

recolhimento foi feito para a região central do município de Tangará da 

Serra-MT. Desta forma, aguardo o deposito do valor correto da diligencia 

ate a Fazenda Mariussi, ou, caso tal fazenda não esteja cadastrada no 

sistema de arrecadação do portal TJMT, poderá ser feito para as demais 

imediações da propriedade rural, tal como o Entroncamento da Amaggi, 

Armazém Ovetril/Sipal ou outros que estejam conforme a tabela de 

zoneamento desta Comarca de Brasnorte para o prosseguimento dos 

atos. Nada mais a certificar, assino e dou fé. Brasnorte/MT, 13 de 

fevereiro de 2020 Carlos Giuliano Rodrigues da Costa Oficial de Justiça 

Matricula25962

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000599-66.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERTO RIVELINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000599-66.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: JOCILENE SIQUEIRA DA SILVA, ROBERTO RIVELINO DE 

PAULA Vistos, Intimem-se as partes requerentes, por meio de seu 

procurador habilitado, para que comprovem aos autos a propriedade do 

bem imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas 

da lei. Após, devolvam-me conclusos. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000841-25.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA MARCELINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLACIDES DOS SANTOS LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000606-58.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIRA AMORIM REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE AMORIM REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60299 Nr: 703-80.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de sua advogada, para manifestar 

nos autos, requerendo o que melhor lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71086 Nr: 1441-97.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:MT 23.383/O

 Intimação do autor do fato, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11 de março 

de 2020, às 14h15min.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 803 de 995



Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34522 Nr: 316-69.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35431 Nr: 837-14.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre petiçã de fl 104v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37717 Nr: 254-58.2017.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:4215

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para o 

autor(a) manifestar nos autos.

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar pessoalmente a parte autora, para requerer o 

que entende por direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37866 Nr: 378-41.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SCOPEL - 

OAB:40004

 Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para o 

autor(a) manifestar nos autos.

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar pessoalmente a parte autora, para manifestar 

sobre o pagamento realizado pela parte adversa, devendo requerer o que 

entende por direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 580-81.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, decorreu IN ALBIS o prazo para o 

autor(a) manifestar nos autos.

Nos termos do artigo 203, §4º do CPC/15, bem como a CNGC, impulsiono o 

presente feito para intimar pessoalmente a parte autora, para manifestar 

sobre o pagamento realizado pela parte adversa, devendo requerer o que 

entende por direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18814 Nr: 388-71.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACINTO SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, ludmila da 

costa alves - OAB:31923, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 

/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, 

I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono estes autos para 

que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000072-14.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CANEZIN (AUTOR(A))

IVONE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

MOZART MOACIR (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLAÚDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

60 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 1000072-14.2019.8.11.0101 

Valor da causa: R$ 117.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: HELIO CANEZIN Endereço: Estrada 

Vanessa, KM 05, s/n, Zona Rural, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 Nome: 

IVONE BARBOSA Endereço: Estrada Vanessa, KM 05, s/n, Zona Rural, 
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CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 POLO PASSIVO: MOZART MOACIR 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Usucapião proposta por Helio Canezin e Ivone Barbosa Canezin, onde 

alegam que adquiriram a posse de todos os direitos sobre o imóvel rural 

denominado Lote 379, com área de 24,20 ha (vinte e quatro hectares e 

vinte ares), localizado no Bairro de Chácaras Cuiabá, Gleba Celeste 5º 

Parte, no Município de Cláudia/MT, imóvel este registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, registrado na Matrícula 

1.744. O imóvel foi adquirido do senhor Claiton Antonio Teixeira da Silva, 

conforme o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos 

Possessórios de Imóvel Rural anexado nos autos. Por sequência, o 

senhor Claiton adquiriu o imóvel do Senhor Mozart Moacir, este que se 

encontra em lugar incerto e não sabido, tendo este adquirido o imóvel da 

Colonizadora Sinop/SA. Por oportuno, os Requerentes informam que seus 

confinantes são Adélio Virginio dos Santos e Tânia Mara Rosa Finger. 

DECISÃO: Vistos. 1. Recebo à inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais. 2. CITE-SE o Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente resposta, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, do CPC/2015), 

devendo o requerido Mozart Moacir por edital. 3. CITEM-SE, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 259 

do CPC/2015. Desde já nomeio como curador especial para os citados por 

edital o Defensor Público atuante na Comarca. Decorrido o prazo do edital, 

abra-se vista à Defensoria Pública para contestação do feito, no prazo 

legal. 4. CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes, conforme art. 246, §3 

do CPC/2015. 5. INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE CLAUDIA, o ESTADO DE 

MATO GROSSO e a UNIÃO, mediante carta com aviso de recebimento, 

instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil/2015). 6. 

INTIME-SE o ilustre representante do Ministério Público. 7. Diligências 

necessárias. Cláudia, 22 de fevereiro de 2019. Thatiana dos Santos 

Juiz(a) de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LETICIA DOS SANTOS BORGES, digitei. CLÁUDIA, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Edital Citação

Edital citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000072-14.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CANEZIN (AUTOR(A))

IVONE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

MOZART MOACIR (REU)

Outros Interessados:

TANIA MARA ROSA FINGER (CONFINANTES)

ADELIO VIRGINIO DOS SANTOS (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CLAUDIA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA VARA ÚNICA DE CLAÚDIA Av. Gaspar Dutra, Quadra P3, 

Centro, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 1000072-14.2019.8.11.0101 

Valor da causa: R$ 117.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: HELIO CANEZIN Endereço: Estrada 

Vanessa, KM 05, s/n, Zona Rural, CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 Nome: 

IVONE BARBOSA Endereço: Estrada Vanessa, KM 05, s/n, Zona Rural, 

CLÁUDIA - MT - CEP: 78540-000 POLO PASSIVO: EVENTUAIS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EVENTUAIS 

INTERESSADOS, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por Helio Canezin e Ivone Barbosa Canezin, 

onde alegam que adquiriram a posse de todos os direitos sobre o imóvel 

rural denominado Lote 379, com área de 24,20 ha (vinte e quatro hectares 

e vinte ares), localizado no Bairro de Chácaras Cuiabá, Gleba Celeste 5º 

Parte, no Município de Cláudia/MT, imóvel este registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT, registrado na Matrícula 

1.744. O imóvel foi adquirido do senhor Claiton Antonio Teixeira da Silva, 

conforme o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos 

Possessórios de Imóvel Rural anexado nos autos. Por sequência, o 

senhor Claiton adquiriu o imóvel do Senhor Mozart Moacir, este que se 

encontra em lugar incerto e não sabido, tendo este adquirido o imóvel da 

Colonizadora Sinop/SA. Por oportuno, os Requerentes informam que seus 

confinantes são Adélio Virginio dos Santos e Tânia Mara Rosa Finger. 

DECISÃO: Vistos. 1. Recebo à inicial, posto que preenchidos os requisitos 

legais. 2. CITE-SE o Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, apresente resposta, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, do CPC/2015), 

devendo o requerido Mozart Moacir por edital. 3. CITEM-SE, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 259 

do CPC/2015. Desde já nomeio como curador especial para os citados por 

edital o Defensor Público atuante na Comarca. Decorrido o prazo do edital, 

abra-se vista à Defensoria Pública para contestação do feito, no prazo 

legal. 4. CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes, conforme art. 246, §3 

do CPC/2015. 5. INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE CLAUDIA, o ESTADO DE 

MATO GROSSO e a UNIÃO, mediante carta com aviso de recebimento, 
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instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual 

interesse na causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil/2015). 6. 

INTIME-SE o ilustre representante do Ministério Público. 7. Diligências 

necessárias. Cláudia, 22 de fevereiro de 2019. Thatiana dos Santos 

Juiz(a) de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação 

é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LETICIA DOS SANTOS BORGES, digitei. CLÁUDIA, 10 de março 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000193-42.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCCIECIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal, bem como, se tem 

interesse em nova audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49711 Nr: 670-68.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEINIO JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 Autos n. 275/2008 (Id. 49711)Cumprimento de sentençaExequente: (...) 3. 

Procedi consulta no Sistema CEI, onde foi localizado um imóvel em nome da 

companheira da parte Executada, em conjunto com outras duas 

co-proprietárias, qual seja, Matrícula n. 73125 do 2º Ofício Extrajudicial de 

Cuiabá/MT e escritura de compra e venda, onde consta que é casada com 

o Executado. Intime-se o Exequente para tomar ciência da existência do 

bem e informar se deseja a penhora sobre o mesmo. Prazo: 10 (dez) 

dias.5. Diligências necessárias.Cláudia, 6 de março de 2020.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60038 Nr: 1419-68.2011.811.0105

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA MATINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cadeia Pública de Colniza-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE o advogado peticionante e o Ministério Público para se 

manifestarem no feito.

Em seguida, voltem conclusos.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71156 Nr: 340-78.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora a 

apresentar documentação com o nome dos avós paternos para efetivar a 

expedição do mandado de averbação do nascimento do menor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 263-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelton Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para apresentar 

alegações finais no prazo maximo de 5 (cinco)dias.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-35.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SABINO DA SILVA NETO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROGERIO REQUENA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000171-35.2020.8.11.0105 POLO ATIVO:JOSE SABINO 

DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JABES FERREIRA 

CELESTINO BARBOZA, ROBSON MEDEIROS POLO PASSIVO: MAURICIO 

ROGERIO REQUENA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Colniza - Sala de Conciliação Data: 22/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA DOS CAJUEIROS, S/N, CENTRO, SETOR 

RESIDENCIAL C, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000024-09.2020.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR FERREZ OAB - MT0187660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

LUCICLEIA DAS MERCES ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA Processo n. 1000024-09.20208.11.0105 

Vistos, Trata-se de ação de indenização de perdas e danos materiais e 

morais c/c tutela de urgência ajuizada por ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES 

DE SOUZA em face de LUCICLEIA DAS MERCES ARAÚJO e BANCO DO 

BRASIL S.A Inicialmente, o requerente relata que foi surpreendido na 

oportunidade em que recebeu seus proventos salarias, em setembro de 

2019, onde tomou conhecimento de que o requerido Banco do Brasil S.A, 

teria, em síntese, concedido e efetivado um total de 7 (sete) empréstimos 

bancários, datados desde maio de 2018, emitidos através de caixa 

eletrônico de autoatendimento, afirmando o requerente que os 

empréstimos nunca foram solicitados por ele junto ao Banco do Brasil S.A, 

aduzindo que ele utiliza a conta bancária apenas para receber seu salário 

e pagar as contas cotidianas. Aduz ainda que viveu em união estável com 

a requerida Lucicleia das Merces Araújo por aproximadamente 10 anos e 

que esta fora responsável pela realização dos empréstimos em nome do 

requerente, ainda na vigência da união estável do casal, sem a anuência 

deste. Por conseguinte, o requerente relata que se dirigiu até a Agência do 

Banco do Brasil S.A em Aripuanã-MT, onde requisitou informações 

referentes aos empréstimos realizados sem o seu aval, sendo que o 

último, cujo valor foi de R$35.435,63 (trinta e cinco mil, quatrocentos e 

trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) foi solicitado na Agência 

do Banco do Brasil n. 1116, cidade de Porto dos Gaúchos-MT. Reforça 

ainda que teve sua vida financeira violada pela requerida Lucicleia das 

Merces Araújo, comunicando que não assinou contratos de financiamento 

de empréstimos, sendo que, conforme relatado, o único documento 

assinado pelo requerente foi o que dava azo a abertura da conta e que é 

por meio dela que recebe os proventos salariais, desconhecendo qualquer 

permissivo ao banco para que descontasse da conta, parceladamente, o 

montante dos empréstimos. Em sede de tutela de urgência, o requerente 

pleiteia a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos 

bancários e a consignação em Juízo dos valores creditados 

indevidamente pela requerida Banco do Brasil S.A e, caso não se 

concretize a suspensão, seja estipulada multa diária. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. A priori, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 

art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC. Cumpre registrar que o caso em tela trata de 

relação de consumo, razão pela qual o pedido será apreciado sob a ótica 

da Lei n. 8078/90. Desta forma, considerando a hipossuficiência da parte 

autora, com fulcro artigo 6º, VIII, do CDC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, 

devendo o requerido BANCO DO BRASIL S.A apresentar, quando da 

realização da audiência de conciliação, todos e quaisquer documentos 

que deram origem à transação. Passo a apreciar o pedido formulado pela 

parte autora em sede de tutela antecipada. É cediço que para ser deferida 

a tutela de urgência deverão restar preenchidos os requisitos elencados 

pelo artigo 300 do CPC[1], mais precisamente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Além de a tutela de urgência submeter a parte interessada às 

exigências da prova do alegado na inicial, com robustez suficiente para 

convencer o Juiz de que as alegações são verossímeis, deverá o julgador 

estar convencido também de que haja risco iminente para o autor de dano 

ou que haja risco para a tutela pretendida. Os documentos acostados aos 

autos (ID 27968414 e ID 27968415) demonstram a realização de 

financiamento de empréstimos na conta bancária do requerente, onde 

recebe seus proventos salariais. Assim, verifica-se que foi realizado 

descontos na conta de titularidade do requerente, incidindo diretamente no 

seu salário, cuja legislação garante a, via de regra, a impenhorabilidade, 

senão vejamos o que reza o artigo 833 do Código de Processo Civil: “Art. 

833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º; ” Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 300 do CPC e artigo 84 do CDC, CONCEDO a medida liminar para 

DETERMINAR a imediata suspensão dos descontos das parcelas dos 

empréstimos indicados na peça vestibular, bem como a consignação em 

juízo dos valores debitados pelo Banco do Brasil S.A da conta do 

requerente, até ulterior decisão judicial, sob pena de MULTA DIÁRIA no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando ao teto de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Ademais, CITEM-SE os requeridos Banco do Brasil S.A e 

Lucicleia das Merces Araújo, INTIMANDO-OS para que compareçam à 

audiência de conciliação, a qual será designada e realizada pela 

conciliadora deste Juízo, observada a antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(art. 334 do CPC), ADVERTINDO-AS de que o prazo para contestar 

começará a fluir da data da realização da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC), bem como que a não apresentação 

de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). INTIMEM-SE as partes, ADVERTINDO-AS de que o comparecimento 

na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de 

representante com outorga de poderes específicos para negociar e 

transigir), bem como de que a ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(artigos 334, §8° e 335, I, ambos do Código de Processo Civil), inclusive 

com possibilidade de revisitação da ordem liminar. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. De Juína para Colniza/MT, data 

da assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito [1] Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

POLIANA POLTRONIERI OAB - MT24475/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VAGNER DUPIM DIAS
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C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O L N I Z A 

___________________________________________________________ 

Processo n. 1000008-26.2018.8.11.0105 Vistos, Cuida-se de Embargos à 

Execução manejados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A em desfavor de CAMILO POLTRONIERI. Com a inicial de 

Embargos (ID 25950751) vieram os documentos (ID 25950752). O 

embargante propôs a inicial por entender, em síntese, ser incompatível a 

multa diária fixada para cumprimento de liminar, com as circunstâncias da 

demanda e do desrespeito aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade quando de sua fixação, alegando excesso de 

execução. O embargado, por sua vez, apresentou impugnação (ID 

26420814) alegando, no mérito, a inércia do embargante no decorrer do 

processo (manifestando-se aos autos após a sentença) e a sua 

desobediência judicial que perdurou por 363 (trezentos e sessenta e três) 

dias, tendo o próprio embargante reconhecido a dívida, valendo-se 

somente de alegações genéricas e fortuitas. Por fim, pugnou pela 

manutenção da “astreintes” fixada anteriormente. Após, vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito comporta julgamento imediato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, nos termos do artigo 

355, inciso I, do CPC. De proêmio, é preciso fixar a premissa de que a 

possibilidade de discutir a redução/exclusão das “astreintes” a título de 

excesso de execução não é matéria preclusa, isso porque o art. 537, § 

1º, I, do CPC, autoriza que o Juiz possa, “de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor (...) da multa (...) caso verifique que (...) se tornou 

insuficiente ou excessiva”, tema, inclusive, enfrentado pelo STJ no REsp 

n. 1.512.647/MG (2ª Seção, DJe de 05/08/2015). Muito bem. O presente 

pedido de cumprimento de sentença (ID 16279521) que ensejou os 

embargos em exame versa sobre a quantia de R$ 366.459,96 (trezentos e 

sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e 

seis centavos), acumulados a título de “astreintes” e danos morais 

arbitrados na condenação, tendo o embargante alegado, em síntese: a) 

que não houve descumprimento de sua parte, justificando que apenas 

deixou de juntar a prova do cumprimento da ordem liminar, bem como que; 

b) a quantia acima configura excesso de execução porque incompatível 

com as circunstâncias da demanda e desrespeita os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, buscando subsidiariamente sua 

minoração (ID 25950750), não se opondo ao valor cobrado a título de 

danos morais (ID 15140471), tendo, inclusive, efetuado o seu pagamento 

atualizado (ID 27683561). Sobre o primeiro argumento, e já adentrando no 

mérito, basta uma ligeira leitura dos autos para identificar a inércia da 

embargante no decorrer dos atos processuais, a exemplo de sua 

manifestação em 25.10.2018 (ID 16149746), mais de 240 dias após a 

determinação judicial para restabelecer a energia do embargado, 

oportunidade em que juntou aos autos Nota Técnica e Laudo de Rejeição, 

vindo a cumprir efetivamente com a obrigação em 25.02.2019. Acerca do 

segundo ponto, iniciando a discussão sobre se deve ou não haver limite 

no montante alcançado pela cumulação das “astreintes”, especificamente 

no caso dos autos em que a energia elétrica foi restabelecida apenas 

após 363 dias da ordem liminar, tenho por correto não haver limitação do 

montante ao teto do juizado especial, na medida em que a imposição dessa 

multa tem por finalidade exatamente persuadir a parte requerida a cumprir 

a ordem judicial. É certo que o valor das “astreintes” deve ser 

suficientemente elevado para dissuadir o devedor a não descumprir a 

ordem judicial, mas também não pode ser tão alto a ponto de gerar 

enriquecimento injusto do credor (REsp 793.491/RN, 4ª Turma, DJe de 

06/11/2006; REsp 1.060.293, 3ª Turma, DJe de 18/03/2010), havendo 

inúmeras decisões do STJ, em especial na 2ª Seção, em que se tem 

admitido a redução quando o valor das “astreintes” é muito elevado se 

comparado com o valor da obrigação principal (AgRg no AREsp 

516.265/RJ, 4ª Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp 363.280/RS, 3ª 

Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp 947.466/PR, 4ª Turma, DJe de 

13/10/2009). Por outro lado, restringindo-se agora à discussão sobre o 

montante alcançado pelas “astreintes” acumulado ao longo do tempo, 

entendo que permitir a limitação pura e simplesmente em razão do teto 

legal é já de antemão transigir com o “contempt of court”, dado que a 

parte, quando intimada para cumprir a ordem liminar, já tomará dela 

conhecimento sabendo que o próprio juiz fixará uma multa diária INÓCUA, 

uma vez que ele próprio a reduzirá no futuro, solução que na visão da 3ª 

Turma do STJ estimulará a recalcitrância e o descumprimento de ordens 

judiciais. Confira-se: “Se a apuração da razoabilidade e da 

proporcionalidade se faz com o simples cotejo entre o valor da obrigação 

principal e o valor total alcançado a título de astreintes, inquestionável que 

a redução do último, pelo simples fato de ser muito superior ao primeiro, 

poderá estimular a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as 

decisões judiciais”. A partir dessa perspectiva, entendo que a discussão 

juridicamente possível que pode e deve permear esse ponto diz respeito 

apenas à razoabilidade do “quantum” fixado a título de “astreintes” e que 

deve ser feito no momento da fixação da multa, ou seja, deverá o juiz 

ponderar se o valor cominado dialoga com a importância do bem jurídico 

em jogo e a capacidade econômica do réu naquele momento em que a 

multa foi fixada. Somente nesse caso é que seria possível, por via de 

consequência, haver redução do montante final, ou seja, quando se 

constatar que o valor da multa diária foi fixada em QUANTIA 

DESPROPORCIONAL AO BEM DISPUTADO. Trata-se de solução assentada 

pela 3ª Turma do STJ no RESP n 1714990: “Consoante a orientação 

apregoada por esta e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a 

aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória 

consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, 

com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo 

devedor.” Na oportunidade, a ministra NANCY ANDRIGHI, na condição de 

relatora, afirmou que a redução só é possível quando comprovada 

manifesta desproporcionalidade, ou seja, quando o valor da multa for muito 

superior à obrigação principal, mas enfatiza que essa 

desproporcionalidade “não pode levar em conta o total acumulado da multa 

no momento em que a parte recorre alegando excesso”, devendo ser 

considerado “o valor determinado pelo juiz, no momento de sua fixação, 

EM VISTA DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL”. E 

encerra argumentando que a “EVENTUAL OBTENÇÃO DE VALOR FINAL 

EXPRESSIVO, DECORRENTE DO DECURSO DO TEMPO ASSOCIADO À 

INÉRCIA DA PARTE EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO, NÃO ENSEJA A SUA 

REDUÇÃO”. Pois bem. Volvendo os olhos ao caso dos autos, e à luz do 

quadro acima exposto, entendo que a quantia arbitrada em R$ 1.000,00 

(um mil reais) por dia de atraso foi proporcional não só à importância 

ESSENCIAL do bem sob a ordem liminar (reestabelecimento da energia 

elétrica) mas também à capacidade econômica da requerida e sua 

capacidade de resistência ao cumprimento da ordem judicial 

(concessionária de energia elétrica), inclusive à capacidade de 

cumprimento em prazo razoável (bastava religar a energia). Registro que o 

requerente postulou na exordial o restabelecimento da energia elétrica de 

sua residência, bem como danos morais no importe de 20 (vinte) salários 

mínimos, montante que na época da fixação das “astreintes” (30/01/2018) 

representava uma quantia de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

de modo que, levando em conta a pouca dificuldade em religar a unidade 

consumidora do autor, entendo que a fixação de multa diária no importe de 

R$ 1.000,00 (mil reais) dificilmente ultrapassaria o montante do valor da 

causa, ainda que a ENERGISA se esforçasse em muito para resistir ao 

cumprimento da ordem judicial. Ocorre que a empresa, considerando a sua 

estrutura organizacional e o seu porte econômico, só religou a unidade 

consumidora 363 (trezentos e sessenta e três) DIAS DEPOIS DA ORDEM 

LIMINAR, responsabilizando-se ela sozinha (por sua inércia) pelo 

agigantamento do montante das “astreintes”, que alcançou uma cifra de 

R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais). Nesse ponto, calha 

como uma luva a observação do Ministro Relator no Resp n. 1.475.157/SC 

sobre o comportamento dos grandes grupos econômicos: “(...) pessoas 

físicas, jurídicas e grupos econômicos dotadas de boa situação 

econômico/financeira e, portanto, capazes de pagar a multa fixada, 

adotam a perversa estratégia de não cumprir a decisão judicial, deixando 

crescer o valor devido em proporções gigantescas, em relação ao valor 

que originou a execução, para ao final bater às portas do judiciário 

postulando a revisão daquela quantia, transferindo ao órgão jurisdicional, 

até mesmo a este Tribunal Superior, responsabilidade que era sua, sob o 

fundamento de que o pagamento do montante inviabiliza sua saúde 

financeira e enriquecimento ilícito do credor, fundamentos principais de 

tais pedidos de redução” (3ª Turma, DJe de 18/09/2014) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos 

à Execução e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais 

que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º, caput, do CPC). ADVIRTO o embargado de que, nos 

termos do art. 85, § 13, do CPC, as verbas de sucumbência aqui 

arbitradas deverão ser acrescidas no valor do débito principal, para todos 
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os efeitos legais, inclusive para fins de cobrança. Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. P.I.C. De Juína para Colniza-MT, data da 

assinatura eletrônica. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000118-72.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINAIDE DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar parte autora para que recolha os valores 

referentes às custas processuais e diligência de Oficial de Justiça para o 

município de Juruena/MT, comprovando nos autos, no prazo legal. 

COTRIGUAÇU, 10 de março de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000371-95.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA MOIA (EXEQUENTE)

ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NEI VARGAS GINDRI (EXECUTADO)

JONEY LEONARDO BASSO GINDRI (EXECUTADO)

LORENA MARIA BASSO (EXECUTADO)

CHAIANE LUIZI PASA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000371-95.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

PAULO OLIVEIRA MOIA, ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA EXECUTADO: 

JONEY LEONARDO BASSO GINDRI, CHAIANE LUIZI PASA, JOSE NEI 

VARGAS GINDRI, LORENA MARIA BASSO Vistos e etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial proposta por PAULO OLIVEIRA MOIA e 

ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA em face de JONEY LEONARDO BASSO 

GINDRI e outros, todos qualificados nos autos. Citem-se e intimem-se os 

devedores para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens à 

penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens quantos bastem 

para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido dos encargos 

legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 

844 e 845, §1º, do CPC. Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma 

prevista pelo art. 915 do CPC. Não encontrando os executados, o oficial 

de justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do CPC. Nos termos do art. 827 do CPC, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 

212, §2º do CPC, caso haja necessidade. PARCELAMENTO DAS CUSTAS 

Passo a analise do pedido de parcelamento das custas judiciais, nos 

termos do artigo 468, § 7º da CNGC, referido parcelamento poderá ser 

feito até o máximo de 06(seis) vezes. Senão vejamos: Art. 468. A 

gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. § 7º 

O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. Desse modo, defiro o parcelamento das custas 

em 6 (seis) vezes, devendo autor comprovar o primeiro pagamento no 

prazo de 15 dias. expeça-se o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57822 Nr: 2242-17.2018.811.0034

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wendell Vieira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Silva - OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tome 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62164 Nr: 1787-18.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Fernando Rocha Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:15.694, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3402-B

 Código: 62164.

Vistos e etc.

 Analisando a defesa apresentada pelo acusado WENDER FERNANDO 

ROCHA SANTOS DE SOUZA a ref. 33, observo que não é suficiente para 

ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos em 

epígrafe em uma análise perfunctória.

Faz-se necessária, portanto, a instrução processual, com amparo nesta 

fase processual aos ditames do princípio in pro societate, tendo em conta 

a gravidade do delito o qual se apura.

Desta feita, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do art. 

41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as condições 

da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi posta em 

juízo, dando ao acusado WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE 

SOUZA como incurso na prática do(s) crime(s) descrito(s) na peça 

acusatória.

Na forma do art. 56 da lei de regência, designo o dia 26 de março de 2020 

às 17h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se o acusado, a defesa e as testemunhas porventura arroladas.

Caso as testemunhas ou o denunciado residam em comarca diversa, 

expeça-se carta precatória para a oitiva.

NÃO HAVENDO nos autos o laudo pericial definitivo da droga, oficie-se à 

POLITEC solicitando o encaminhamento no prazo de 10 dias.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318 Nr: 10-38.1995.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO LONARDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT, MARIO CESAR CREMA - OAB:3.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAO CONSTA ADVOGADO - 

OAB:

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO o advogado da parte 

REQUERENTE, através de seu advogado: Dr. Duilio Piato Júnior – OAB/MT 

3719, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas 

judiciais Remanescentes, no valor total de R$ 201,42 (duzentos e um reais 

e quarenta e dois centavos), sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – Emitir Guias – custas finais/remanescentes”, preencher os dados 

do processo e valores de custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4131 Nr: 310-87.2001.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Rosa de Oliveira e Antonio P. 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marise Soares Guimarães de 

Souza - OAB:7846-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerifico e dou fé que, conforme determinada o Artigo 1.691, XI da CNGC, 

e artigo 7º do Provimento 12/2017-CGJ/MT, INTIMO a advogada da parte 

Requerente, através de sua advogada: Draª Marise Soares Guimarães de 

Souza – OAB MT 7846, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais remanescentes no valor total de R$ 176,38 

(cento e setenta e seis reais e trint e oito centavos), sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

FICA, AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preencher os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca de Dom Aquino 

– MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 3451-1224 (Central de 

Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61131 Nr: 1245-97.2019.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Reginaldo Roldão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11148-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, através de seus 

advogados, para que tome ciência da certidão do oficial de justiça de 

ref.37 e requeira o que entender de direito, no prazo legal, acerca da 

diligência negativa da testemunha JORVAN PONTES FERNANDES.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-51.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000210-51.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

ALMEIDA TORRES OLIVEIRA POLO PASSIVO: AUXILIADORA MARIA DE 

JESUS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 22/04/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, 

DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-21.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCICLEY GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000212-21.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

ALMEIDA TORRES OLIVEIRA POLO PASSIVO: JUSCICLEY GOMES DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 22/04/2020 Hora: 

13:50 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, 

DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-06.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA ROSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-06.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

ALMEIDA TORRES OLIVEIRA POLO PASSIVO: JOAO BATISTA ROSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 22/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-88.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA MARCHETTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000214-88.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:ROSIMEIRE 

ALMEIDA TORRES OLIVEIRA POLO PASSIVO: MARCOS VINICIUS DA 

SILVA MARCHETTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 

22/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-58.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR AGUIAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000216-58.2020.8.11.0034 POLO ATIVO:CLAUDEMIR 

AGUIAR DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 22/04/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: AV. JULIO MULLER, 98, (66) 3451-1224, CENTRO, DOM 

AQUINO - MT - CEP: 78830-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2020-cnpar

 O Doutor Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicitação do DRH;

 RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº17/2020-cnpar, que designou o servidor Jeberson 

Teles de Abreu, matricula 36762, para fazer constar a sua Designação 

partir da publicação.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Feliz Natal, 9 de março de 2020.

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000502-87.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000502-87.2019.8.11.0093 REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: VALDENIR RIBEIRO Vistos. Verifica-se que a parte autora 

não efetuou o recolhimento das custas processuais, o que impede, por 

ora, a apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência. Desta forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu(ua) procurador(a), para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 456, § 1º, 

da CNGC. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Feliz Natal, 

data da assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000174-26.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BEDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000174-26.2020.8.11.0093. REQUERENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ROGERIO BEDIN Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. 

Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-53.2020.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000017-53.2020.8.11.0093. AUTOR: 

RICARDO REZENDE REU: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE-SEMA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária de 

nulidade de ato administrativo c.c. pedido liminar de desembargo de área 

rural proposta por RICARDO REZENDE em desfavor de SEMA - 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Aduz a parte autora, em síntese, ser proprietária e possuidora 

de imóvel rural matriculado sob o nº 1.627, no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Feliz Natal desde 10/08/2015, quando adquiriu 

da pessoa de João Ismael Vicentini. Diz que, em 06/11/2012, a propriedade 

rural foi autuada por meio dos Autos de Infrações nº 137734 e 137735, os 

quais originaram os embargos de área rural nº 108070 e 108071, todos em 

nome do antigo proprietário da área. Alega que a autuação está 

equivocada, uma vez que a área embargada se trata de pastagem em 

área consolidada e não de vegetação nativa, pois que possuía 

autorização de limpeza de pasto, conforme ARLP nº 033/2012. Daí requer 

a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspenso os Termos 

de Embargo nº 108070/2012 e 108071/2012 com a exclusão do imóvel 

rural da lista de áreas embargadas, bem ainda o impedimento da 

divulgação por qualquer meio a terceiros, sob pena de multa diária. No 

mérito, requer a confirmação da liminar concedida e a decretação da 

nulidade dos Termos de Embargo nº nº 108070/2012 e 108071/2012. II - 

FUNDAMENTAÇÃO De início, malgrado ausente decisão definitiva no 

processo administrativo nº 594237/2012, vê-se que a defesa naqueles 

autos se deu em 22/03/2013, ou seja, há quase 10 (dez) anos, prazo 

irrazoável que permite a análise da tutela vindicada. O art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. O Auto de Inspeção nº 165571/2012, oriundo do Relatório 

Técnico nº 0352/CFFUC/SUF/SEMA/2012, constatou que houve 

desmatamento à corte raso de vegetação nativa em área de Reserva 

Legal no total de 4.172ha (quatro mil, cento e setenta e dois hectares), 

desmatamento fora da área de Reserva Legal no total de 174,766ha 

(cento e setenta e quatro hectares setenta e seis ares e seis centiares) e 

exploração seletiva em Área de Reserva Legal no total de 477,4566ha 

(quatrocentos e setenta e sete hectares, quarenta e cinco ares e 

sessenta e seis centiares), da qual já havia autuação de 258,5406ha 

(duzentos e cinquenta e oito hectares, cinquenta e quatro ares e seis 

centiares - Num. 27959997 - Pág. 8/9 e Num. 27960000 - Pág. 1). Com 

isso, originou-se a lavratura de Auto de Infração nº 137734, 137733 e 

137735, e Termo de Embargo nº 108070, 108069 e 108071, datados de 

06/11/2012 (Num. 27960000 - Pág. 1). Todavia, a parte autora possuía 

Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto - ARLP sob nº 033/2012, 

datada de 07/05/2012 e com o prazo de validade de 01 (um) ano, a qual foi 

retificada para constar o município de Feliz Natal em 14/08/2012, pois que 

nos dados do proprietário do imóvel constava o município de Porto dos 

Gaúchos (Num. 27959820 - Pág. 1 e Num. 27959820 - Pág. 2). Nesse 

sentido, conforme relatório de visita técnica elaborado pelo engenheiro 
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florestal Durval Oliveira Santos, as coordenadas descritas no Termo de 

Embargo nº 108070, referente ao desmatamento fora da área de Reserva 

Legal no total de 174,766ha (cento e setenta e quatro hectares setenta e 

seis ares e seis centiares), estão inseridas na área que possuía 

Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto - ARLP nº 033/2012: 

Outrossim, o imóvel rural da parte autora possui inscrição no Cadastro 

Ambiental Rural – CAR com Situação Estadual Ativa, o qual representa o 

primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental (Num. 27959821 - 

Pág. 1/2). De outro lado, quanto ao Termo de Embargo nº 108071, que se 

refere ao desmatamento de vegetação nativa em Área de Reserva Legal, 

não há qualquer comprovação de que a área descrita estava inserida na 

Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto - ARLP nº 033/2012. E as 

imagens de satélites acostadas no Auto de Inspeção nº 165571/2012, 

oriundo do Relatório Técnico nº 0352/CFFUC/SUF/SEMA/2012, indicam que 

houve desflorestamento entre o período de 03/09/2010 a 23/07/2012 na 

Área de Reserva Legal da propriedade (Num. 27959997 - Pág. 4 e 9): Daí 

porque é de se acolher em parte o pedido liminar, pois que, ao que tudo 

indica, a parte autora possuía autorização para proceder com o desmate 

apenas da área de terra objeto do Termo de Embargo nº 108070, 

conforme Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto - ARLP nº 

033/2012. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO EM PARTE O 

PEDIDO LIMINAR e, em consequência, DETERMINO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a suspensão do Termo de Embargo nº 108070/2012 e a respectiva 

exclusão de suas coordenadas da lista de áreas embargadas, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, c.c. o art. 297, 

“caput” e parágrafo único, ambos do NCPC; b) INDEFIRO o pedido de 

impedimento da divulgação das informações constantes nos Termos de 

Embargo por qualquer meio a terceiros, uma vez que não se trata de 

informação sigilosa. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se à Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente (SEMA), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

suspenda o Termo de Embargo nº 108070/2012 e proceda à exclusão de 

suas coordenadas da lista de áreas embargadas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). No mesmo expediente, oficie-se à Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente (SEMA) solicitando eventuais informações prestadas pela 

Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental sobre a 

inserção das coordenadas do desmate descrito no Auto de Infração nº 

137734 na Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto - ARLP sob nº 

033/2012, conforme solicitado no despacho nº 1015/SGPA/SEMA/2019, no 

processo administrativo nº 594237/2012 (Num. 27960459 - Pág. 8/9). Não 

obstante o art. 334, § 4º, do NCPC exija a manifestação de ambas as 

partes no desinteresse da composição consensual, tem-se que a parte ré 

é pessoa jurídica de direito público, de modo que pelas peculiaridades do 

ente estatal e sua extrema burocracia, mostra-se irrazoável e ineficiente a 

designação de audiência de conciliação para que obrigá-lo a comparecer 

somente para afirmar que não possui qualquer proposta de acordo. 

Cite-se a parte requerida para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 335, inciso III c.c. o art. 231, inciso I, e art. 183, todos do NCPC), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo. Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Feliz Natal, data da assinatura eletrônica.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-87.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA FREITAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000114-87.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ZELIA FREITAS DE SOUSA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. De fato, assiste razão à parte autora, pois 

que na data da cessação administrativa é anterior ao julgamento do RE 

631.240/MG, o que a recomendar a oitiva das testemunhas trazidas. Defiro 

a juntada do julgamento dos autos nº 0002616-76.2016.4.01.3603, trazido 

nesta solenidade. Ouvidas as testemunhas, sem requerimento de 

produção de outras provas, declaro encerrada a instrução e, em razão do 

adiantar da hora (15h09), havendo outras audiências a serem realizadas, 

inclusive de custódia, converto os debates orais em memoriais finais por 

escrito, a serem apresentados pelo autor e pelo réu em prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, necessariamente nesta ordem, assegurada vista dos 

autos, na forma do art. 364, § 2º, do NCPC. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-16.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO MISTURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (REU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000067-16.2019.8.11.0093 AUTOR(A): 

CELSO ANTONIO MISTURINI REU: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL Vistos. 

Trata-se de ação em que a parte autora pretende seu processamento sob 

o benefício da gratuidade da justiça. Indeferida a gratuidade da justiça, 

determinou-se a intimação da parte autora para recolhimento das custas 

processuais, postulando ela o seu parcelamento. Defiro o aludido pedido 

de parcelamento e indeferida a liminar pleiteada, a parte autora quedou-se 

inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela, conforme certificado 

pela Secretaria Judicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, e, consequentemente, 

DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição e de todos os demais atos 

praticados com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso 

IV, art. 485, inciso I, art. 290, todos do Novo Código de Processo Civil, c.c. 

o art. 165, inciso III, art. 456, § 1º, e art. 248, estes da CNGC e arts. 1º e 4º 

da Lei Estadual 7.603/01. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais em razão do cancelamento da distribuição. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura 

eletrônica.

Comarca de Guarantã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2020-DF

Designa o servidor M ário Vinicius Pimentel Micheleti em substituição ao 

cargo de Gestor Administrativo III ocupado pel a servidor a Jane Loci 

Weirich .

Excelentíssimo Senhor Jean Garcia de Freitas Bezerra, M.M. Juiz de Direito 

e Diretor do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais etc...

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n°. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 CONSIDERANDO que a servidor Jane Loci Weirich, Técnica Judiciári a, 

Matrícula 8371, designada para exercer a função de Gestora 

Administrativa III, encontrar-se-á afastado no período de 02/03/2020 a 

11/03/2020 (10 dias), em gozo de suas férias;

RESOLVE:

Designar o servidor Mário Vinicius Pimentel Micheleti, Técnico Judiciário, 
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matrícula 4 0131, para exercer a função de Gestor Administrativo III 

Substituto, no período de 02/03/2020 a 11/03/2020 (10 dias).

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Publique-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 02 de Março de 2020.

 JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-41.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AIRAN FERNANDES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente, para 

manifestar-se acerca da Prestação de Informação Id 29699458, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000853-78.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER NEVES DE MOURA (IMPETRANTE)

CELSO HENRIQUE BATISTA DA SILVA (IMPETRANTE)

SILVIO DUTRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO STEVAN GONÇALVES (IMPETRADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) JOAO CARLOS VIDIGAL 

SANTOS OAB: MT0021105A, para dar andamento no feito no prazo de 

5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-29.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEXLOG TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000175-29.2020.8.11.0087. 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: MADEXLOG 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos, etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Verifica-se que o 

presente caso trata de relação de consumo, pois a seguradora se 

sub-roga à figura do consumidor atingido pelo evento danoso. Desse 

modo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, VIII, da 

Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor da parte 

autora. Determino a remessa dos autos ao CEJUSC, a fim de que seja 

designada audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC. 

Ressalto que a dispensa da solenidade fica condicionada à manifestação 

de desinteresse também da parte requerida, conforme art. 334, §4º, I, do 

CPC, pelo que indefiro o pedido de não designação do ato. Cite-se o réu 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos réus à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

Autora (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Por fim, defiro o pedido no sentido de 

que todas as publicações e intimações deverão ser realizadas 

exclusivamente em nome do advogado José Carlos Van Cleef de Almeida 

Santos, inscrita na OAB/SP 273.843, cabendo à Secretaria promover a 

retificação junto ao sistema. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Guarantã do Norte/MT, 09 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-51.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILTON PRIMO ANIZELLI (EXECUTADO)

RICARDO FERREIRA PRIMO (EXECUTADO)

ELEN FERNANDA RICARDO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000180-51.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RONILTON PRIMO 

ANIZELLI, RICARDO FERREIRA PRIMO, ELEN FERNANDA RICARDO DE 

FREITAS Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de Rolnilton Primo Anizelli, 

Ricardo Ferreira Primo e Elen Fernanda Ricardo de Freitas. Tendo em vista 

que a demanda foi distribuída sem o recolhimento das custas, como 

estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e o 

art. 456 da CNGC-TJ/MT, determino a comprovação do pagamento das 

despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 09 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-68.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA BOTESINI FERREIRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO BORGES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000056-68.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: SEBASTIAO BORGES 
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FERREIRA, TEREZINHA BOTESINI FERREIRA Vistos etc. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A. em 

face de Sebastião Borges Ferreira. Tendo em vista que houve alteração 

no valor da causa, determino o recolhimento das custas complementares, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição 

(art. 290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 10 de 

março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000186-58.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. R. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000186-58.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: M. E. S. R. Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A 

em face de Maria Eduarda Schuh Rocha. Tendo em vista que a demanda 

foi distribuída sem o recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 

2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do E. TJMT e o art. 456 da 

CNGC-TJ/MT, determino a comprovação do pagamento das despesas de 

ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do cancelamento da 

distribuição (art. 290, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 09 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001348-25.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON VILELA MACHADO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001348-25.2019.8.11.0087. 

EMBARGANTE: JAILSON VILELA MACHADO EMBARGADO: SEMENTES 

GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA Vistos, etc. 

Apensem-se os presentes embargos aos autos de nº 

1000545-76.2018.8.11.0087, certificando-se acerca da tempestividade. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 10 de março de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

K L COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN FRANCIS DE OLIVEIRA OAB - PR35672 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE 

(DEPRECADO)

Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sinop MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000153-68.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: K L COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME REQUERIDO: 

CONTINI & CIA LTDA Vistos, etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo-se a cópia como mandado. Após o cumprimento, proceda-se as 

baixas e anotações de estilo, com as cautelas legais e devolva-se ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 09 de março de 2019. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000196-05.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DE 

SARANDI - CRESOL SARANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SCHERER OAB - RS75487 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI REISDERFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000196-05.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO 

SOLIDARIA DE SARANDI - CRESOL SARANDI REQUERIDO: RONEI 

REISDERFER Vistos, etc. Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a 

cópia como mandado. Após o cumprimento, proceda-se as baixas e 

anotações de estilo, com as cautelas legais e devolva-se ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Guarantã do Norte/MT, 06 de março de 2019. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-64.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENOIR BERNARDO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000205-64.2020.8.11.0087. 

AUTOR: JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

REU: LENOIR BERNARDO JUNIOR Vistos, etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Ademais, citem-se 

os requeridos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência de mediação a ser 

agendada, acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Para tanto, remetam-se os 

autos ao CEJUSC, para fim de que seja agendada audiência de mediação. 

Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

Autora (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 10 de março de 2019. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000207-34.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

JOSIANE KELLI DA SILVA CANAVARROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOPAR TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

JAELTON NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000207-34.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA, JOSIANE KELLI DA SILVA 

CANAVARROS REQUERIDO: RODOPAR TRANSPORTES LTDA - ME, 

JAELTON NASCIMENTO DOS SANTOS Vistos, etc. Inicialmente, defiro a 

gratuidade da Justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Ademais, citem-se os requeridos, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência de mediação a ser agendada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Para tanto, remetam-se os autos ao CEJUSC, para fim de que 

seja agendada audiência de mediação. Havendo desinteresse pelos réus 

na realização da audiência, deverão peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (CPC art. 344). 

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Guarantã do 

Norte/MT, 10 de março de 2019. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000141-54.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS OAB - MT0021105A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000141-54.2020.8.11.0087. 

EXEQUENTE: JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. O TJMT tem determinado, ex officio, a 

remessa de demandas que versam sobre interesses dos entes públicos 

para o Juizado Especial da Fazenda Pública da correspondente comarca, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de 

produção de prova pericial, como pode ser aferido pela leitura da ementa 

abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR 

DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, DA 

LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 

85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 

28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018). (Grifos do Juízo). Convém 

destacar que o entendimento em tela foi exarado quando do julgamento do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 01/2018, ao qual o 

art. 927, III, do CPC , confere força vinculante para todos os órgãos 

judicantes vinculados ao TJMT. Malgrado o referido julgado verse sobre a 

cobrança de diferenças salariais decorrentes da implementação da 

denominada “Unidade Real de Valor”, o Sodalício Estadual tem ampliado o 

entendimento para outras ações que, de alguma forma, são apreciadas 

pelo Tribunal, seja em agravos de instrumento, apelação ou demais 

recursos cabíveis. No caso vertente, que versa sobre a execução de 

honorários de advogado dativo, patente é a competência absoluta dos 

Juizados da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009, “in 

verbis”: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA DATIVA - RECURSO - COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI N. 

12.153/2009. - Após o dia 23 de junho de 2015, denota-se a competência 

absoluta do Sistema das Turmas Recursais do Juizado Especial para o 

conhecimento e o julgamento de recursos interpostos contra decisões 

proferidas em ações cíveis de interesse do Estado, até o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. (TJ-MG - AC: 10071170007240001 MG, 

Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de 

Publicação: 26/08/2019) Desta feita, perfilhando o entendimento ora 

apresentado, excepcionando o disposto nos artigos 10 e 927, §1º, ambos 

do CPC, com o filtro da razoabilidade, reconheço a incompetência absoluta 

deste Juízo e ordeno a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca, independentemente da oitiva dos envolvidos, por se tratar 

de verba de natureza alimentar. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 09 de março de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-71.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI GOZDZIUK DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SHIMA OAB - RJ125212 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes requeridas, na pessoa de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

14/05/2020 às 12:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-12.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JUNIOR SIQUIERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 12:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-12.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JUNIOR SIQUIERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 
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comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 12:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-61.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DAILSON BRITO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2020 

às 12:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-31.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

HEDI MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, querendo, manifestar sobre o valor 

depositado, ID 26418500 e seguintes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme disposto no §1° do art. 526, do CPC.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51580 Nr: 2694-55.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo n.º 2694-55.2017.811.0036

Código: 51580

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de Ref. 301, interposto pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

Considerando que o Apelante já apresentou suas razões recursais, 

INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões recursais, no 

prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 05/03/2020.

 AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32954 Nr: 95-51.2014.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFL, AGCL, VFCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 Processo n.º 95-51.2014.811.0036 (32954)

Ação de Guarda

Despacho.

Visto, etc.

1) Considerando que não houve acordo entre as partes na audiência de 

conciliação (fl.137), INTIME-SE a parte requerida para apresentar 

contestação a petição inicial, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, 

sob pena das advertências a que faz menção o art. 344 do Novo Código 

de Processo Civil.

 2) Após, o transcurso do referido prazo, INTIME-SE a parte requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 04/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50 Nr: 4-11.1984.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Teles de Aguiar Neto, Mariano Wieczorek, 

Esposa de Mariano Wieczorek, Esposa de João Teles de Aguiar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte Exequente Zaid Arbid, por meio do seu 

causídico, para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos 

endereço atualizado da parte requerida, bem como requeira o que 

entender de direito, de acordo com Sentença de fls. 392.

 Guiratinga - MT, 6 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47974 Nr: 1067-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casusa da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson de Assis Claudio Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, a parte autora apresentou Recurso de Apelação 

Adesivo, consoante Ref:85. Sendo assim, intimo a parte requerida, ora 

apelada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas 

contrarrazões em face do Recurso de Apelação Adesivo de ref:85. (art. 

1.010, §1º e 2º do Novo CPC).

Guiratinga - MT, 9 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 12-35.2014.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria das Graças Morais de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual de MT - OAB:Cuiabá

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente através do seu 

advogado(a) para que manifeste-se sobre a proposta de honorários ou 

deposite o valor em juízo, para dar início aos trabalhos periciais (art. 95, 

caput e §1º c/c art.465, §3º ambos do CPC).

 Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33412 Nr: 461-90.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - 

OAB:24816/O

 Autos nº: 461-90.2014.8.11.0036(33412)

Executivo de Pena

Decisão.

Vistos, etc.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o reeducando se encontra 

recolhido em cárcere na comarca de Rondonópolis/MT.

Nesse contexto, é sabido que a competência para processar e julgar a 

Execução Penal do sentenciado, em regra, é da Comarca correspondente 

ao local em que o reeducando esteja residindo ou recolhido em cárcere, 

principalmente, para que seja possível unificação das penas criminais 

impostas.

Dessa forma, DECLARO este Juízo incompetente para processar e julgar a 

execução de pena do reeducando ELISMAR NUNES DA SILVA, em 

consequência, REMETAM-SE as guias de execução e os documentos 

necessários ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de 

Rondonópolis/MT, por meio de malote digital, conforme determinação 

expressa no art. 2º, §2º da Portaria nº 514/2019-Pres-CGJ.

Oportunamente, CANCELE-SE a audiência designada para a data de 

10/03/2020 às 14h00min (MT).

 Cumpra-se com URGÊNCIA. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação do Curador do Executado

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33456 Nr: 496-50.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Barros Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmani Gabriel Vieira, Michel José Giraldes 

Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:10081/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 496-50.2014.811.0036, 

Protocolo 33456, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32901 Nr: 53-02.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº 53-02.2014.811.0036 (32901)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

INTIME-SE novamente o advogado nomeado Dr. FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA, para que MANIFESTE-SE nos autos em defesa do executado 

IDALÊNCIO MESQUITA GABRIEL.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33380 Nr: 451-46.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Isolde Rodrigues, Joseli Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA

VARA ÚNICA

Processo nº 451-46.2014.811.0036 (33380)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

INTIME-SE pessoalmente a advogada nomeada Dra. MARINA COSTA E 

CASTRO, para que MANIFESTE-SE nos autos em defesa da executada 

CÉLIA ISOLDE RODRIGUES.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de março de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 2940-51.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alvany de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Maura Maria Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Freire - 

OAB:SP 240.295, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 14.469-A, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, Teresa Celina 

de Arruda Alvim Wambier - OAB:SP 67.72 22.129

 CERTIDÃO

INTIME-SE a Parte Autora, para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) 

efetuar o pagamento das custas finais, sob pena de inscrição em dívida 

ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.

Guiratinga - MT, 10 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 61007 Nr: 2691-66.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mariano da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte Autora José Mariano da Costa, por 

meio do seu causídico, para que tenha ciência acerca da Sentença de ref. 

36.

Guiratinga - MT, 10 de março de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 245 Nr: 20-81.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Herculano Machado Filho, Petrônio Coelho 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Ferdinando Varea - 

OAB:10.641-MT, Marco Antônio Pires de Souza - OAB:5170/O-MT

 Autos n. 20-81.1992.811.0036 (245)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

Ante a informação prestada pela parte exequente à fl. 497, em que 

informa a localização do bem imóvel, EXPEÇA-SE o novel mandado de 

AVALIAÇÃO do bem imóvel penhorado em comento. Ressalte-se que o 

laudo de avaliação deve estar acompanhado de imagens fotográficas do 

imóvel.

Após a informação pelo Oficial de Justiça do valor da diligência, INTIME-SE 

a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

devido pagamento para o efetivo cumprimento.

Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as Partes para que se 

manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para a 

designação do leilão.

Cumpra-se. Intimem-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 416 Nr: 39-82.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Cruvinel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 Autos n° 39-82.1995.811.0079 (416)

Execução de Título Extrajudicial

 Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação da parte exequente (fl. 453), defiro o 

pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias para que indique assistente 

técnico que acompanhará o Oficial de Justiça no cumprimento do 

mandando.

Decorrido o prazo, diga a parte exequente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 876 Nr: 406-04.1998.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sônia Marisa Dias Dib - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O

 Processo nº: 406-04.1998.811.0036 (876)

Execução Fiscal

 Decisão

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl.120.

Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO do curso da Execução, nos 

termos do art. 40, da Lei 6.830/1980 pelo prazo de 01 (um) ano.

I – Aguarde-se a manifestação da parte interessada ou a expiração do 

prazo assinalado, no arquivo provisório, dando-se baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses.

II – Agende-se o termo final no sistema informatizado.

III – Vencido o prazo, certifique-se, intimando-se a Fazenda exequente 

para manifestação, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2116 Nr: 278-47.1999.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, BANCO DO BRASIL S/A - OAB:BANCO 

BRASIL, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Autos n°: 2778-47.1999.811.0036 (2116)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos, etc.

Verifica-se dos documentos acostados às 702/704, bem como da certidão 

de fl. 706 que a parte executada efetuou o pagamento das custas 

processuais, conforme cálculo de fl. 698, cumprindo, portanto, a 

determinação de fl. 700.

Outrossim, conforme se vê do extrato emitido por meio do Sistema Renajud 

não há qualquer bloqueio de veículos vinculados a estes autos.

Desse modo, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 653-48.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Jilvan 

Menechini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n° 653-48.1999.811.0036 (2527)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o petitório da parte executada retro de fls. 392/393, referente à 

reconsideração da decisão de fl. 391, pois não vislumbro novos 

argumentos ou qualquer prova documental que venham a mudar o 

convencimento deste Juízo já exposto na r. decisão.

1) INTIMEM-SE a parte exequente e parte executada, por meio de seus 

defensores, via DJe, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

quanto ao auto de penhora de fl. 396/397 e documentos de fls. 399/402, 

sob pena de preclusão de direitos.

2) Após o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3152 Nr: 526-76.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa Oliveira, SERRARIA E 

MARCENARIA SÃO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - FNDE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 526-76.2000.811.0036

Código: 3152

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

 Considerando a certidão de fl. 94, DETERMINO que a secretaria INTIME-SE 

a parte executada, para que no prazo de 10 (dez) dias manifestem-se, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de março de 2020.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7123 Nr: 994-98.2004.811.0036

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, VCdS, VdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 994-98.2004.811.0036 (7123)

Investigação de Paternidade

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7747 Nr: 423-93.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:, Procurador do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n° 423-93.2005.811.0036 (7747)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente, com carga e remessa dos autos, para que 

se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à certidão do oficial de 

justiça de fl. 154, bem como acerca dos documentos de fls. 156/163.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 04/03/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7790 Nr: 466-30.2005.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DE OLIVEIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Leonardo Frederico Lopes-Defensor Público - 

OAB:Mat.100552/DP

 Processo n.º 466-30.2005.811.0036

Código: 7790

Ação Penal

Despacho

Vistos etc.

Considerando que o advogado dativo, nomeado à fl.248, mesmo após 

intimado pessoalmente (fl. 250), quedou-se inerte.

DETERMINO que a serventia EXPEÇA NOVA INTIMAÇÃO ao defensor, via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente rol de testemunhas 

que irão depor em juízo (até o máximo de cinco) e, querendo, junte 

documentos e requeira diligências, sob pena de ver-se desconstituído da 

nomeação retro.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 04/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10989 Nr: 244-91.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silveira Figueiredo 

Ribeiro Van Der Sand - OAB: 25.310-0/MT, Luis Filipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:7206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Valério Pouso - 

Procurador do Estado - OAB:, Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 Autos n. 244-91.2007.811.0036 (10989)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 819 de 995



Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por JOSUÉ LUCAS DE 

CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos já 

devidamente qualificados no feito.

Devidamente intimado, mediante remessa dos autos (fl. 60), a Fazenda 

Pública estadual não se manifestou quanto ao cumprimento da sentença.

Em seguida, a parte exequente manifestou-se às fls. 69/72.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Haja vista tratar-se de cumprimento d sentença que reconheceu a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda pública 

caberá a aplicação das determinações previstas no art. 534 e 

subsequentes do CPC.

Nesse sentido, ao analisar a manifestação da parte exequente às fls. 

69/72, vislumbro que, além de não apresentar demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito, pugna também pela a aplicação da multa prevista 

no art. 523, § 1º, do CPC, sanção essa proibida nos cumprimentos contra 

a Fazenda Pública, conforme expressamente disposta no art. 534, § 2º, do 

CPC.

Desse modo, INDEFIRO os pedidos realizados pela parte exequente às fls. 

69/72.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente os devidos cálculos, nos termos previstos pelo art. 

534, do CPC, bem como requeira o que entender de direito.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12888 Nr: 358-93.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barros Vilela, Espólio de Abel Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Pontremolez Junior, Angelita Pontremolez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3.052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que no prazo de 

cinco (05) dias, promova nos autos o recolhimento da condução do Sr. 

Oficial de justiça, afim de cumprir o mandado de Penhora, Avaliação, 

registro e Intimação, já expedido e encaminhado para central, sob pena de 

prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15759 Nr: 503-81.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TOMM, OMPE, YOMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 Processo n° 503-81.2010.811.0036 (15759)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido ministerial de fls. 170/171.

Considerando que o Executado ADRIANO SANTANA MARTINS, foi 

devidamente citado por edital e não efetuou o pagamento das parcelas 

vencidas da pensão alimentícia executada, nem comprovou 

documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, imperioso a decretação da 

prisão civil do executado ADRIANO SANTANA MARTINS, qualificado nos 

autos, por 03 (três) meses.

Dessa forma, com base na autorização legislativa prevista no art. 528, 

caput e §3º do Novo Código de Processo Civil:

1) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

2) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do Novo CPC.

OFICIE-SE o respectivo Cartório de Protesto.

3) DECRETO a PRISÃO CIVIL do executado ADRIANO SANTANA 

MARTINS, por 03 (três) meses.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão. Após, caso necessário, 

ENCAMINHE-SE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros 

órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco 

Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

4) Por fim, EM CASO DE PRONTO PAGAMENTO correspondente as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528, §7º do Novo CPC), 

RECOLHA-SE o mandado de prisão ou expeça-se o alvará de soltura, 

conforme o caso.

5) Por fim, NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 26 de fevereiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16421 Nr: 1162-90.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shalom Cursos, Elias da Costa Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viriato Bispo Seabra - 

OAB:11061/MT

 Autos nº 1162-90.2010.811.0036 (16421)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado constituído, para 

que se manifeste sobre o auto de penhora e avaliação acostados à fl. 86, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16998 Nr: 425-53.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nalva Moreira Sena, João Vitor Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 425-53.2011.811.0036 (16998)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a exequente, por meio de sua advogada, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos quanto a necessidade de 

prosseguimento deste feito.

Por fim, concluso para extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Guiratinga/MT, 21/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17469 Nr: 900-09.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: AANdS, ÁNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350, Wilmary 

dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Chaves de Morais - 

OAB:OAB-GO n°10.451

 Autos n° 900-09.2011.811.0036 (17469)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Guiratinga/MT, 21/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30097 Nr: 1188-54.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Rodolfo Rospide Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEMAR ELIO PERINAZZO - 

OAB:8.780-B, RICARDO BARBOSA ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Processo n.º 1188-54.2011.811.0036 (30097)

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, promovida por FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL, devidamente qualificada, em face de NERY PERINAZZO e 

RODOLFO ROSPIDE NETO, igualmente qualificados.

 A parte exequente à fl.249 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Nacional, conforme documento anexo às 

fls.250/261.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas, tendo em vista que o executado nada mais deve 

à Fazenda Pública Nacional, em relação à CDA em comento.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, visto que deu causa ao presente feito.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 02/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31520 Nr: 111-39.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Armazens Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora -chefe da Fazenda Nacional - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:32221

 Autos n° 111-39.2013.811.0036 (31520)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste em relação a devolução da missiva, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 28/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31876 Nr: 462-12.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGRM, KNRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Autos n° 462-12.2013.811.0036 (31876)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32126 Nr: 711-60.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lauro Fernando Ayres Machado Vilarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal'Bó - OAB:MT 

11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Processo n°: 711-60.2013.811.0036 (32126)

Despacho.

Vistos, etc.

Antes de deliberar acerca do pedido de fl.200, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio de sua causídica, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se sobre a petição apresentada às fls. 200/202 pela parte 

executada.

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32281 Nr: 855-34.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Botta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUREA LIMA DE OLIVEIRA 

CARÓSIO - OAB:OAB/SP 114.382, JOÃO GILBERTO CAPORUSSO - 

OAB:OAB/SP 367.698, ROBERTO LUIZ CARÓSIO - OAB:OAB/SP 45.254

 Processo n° 855-34.2013.811.0036 (32281)

Ação Penal

Decisão
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Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro formulado pelo Ministério Público.

EXPEÇA-SE Carta Precatória para comarca de Guariba/SP, a fim de 

designar audiência de justificação, uma vez que o beneficiário não 

adimpliu a totalidade da prestação pecuniária.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32461 Nr: 1020-81.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Nascimento da Silva, Vitor Guilherme 

Santos Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo n° 1020-81.2013.811.0036 (32461)

Decisão.

Vistos etc.

Verificando a certidão de fls.261 e 265 e, considerando que a Defensoria 

Pública está com as atividades suspensas no município de Guiratinga, 

nomeio o Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS para patrocinar os 

interesses dos réus VITOR GUILHERME SANTOS SALES e WEVERTON 

NASCIMENTO DA SILVA, fixando honorários advocatícios no valor de 2,0 

URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.

 INTIME-SE o causídico, via DJE, da presente nomeação, bem como para 

interpor recurso no prazo legal.

CADASTRE-SE o causídico no Sistema Apolo com urgência para que 

possa receber as futuras publicações.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32666 Nr: 1189-68.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Moraes de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP, Wilmary dos Santos 

Vilela - OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Bolonha Gonsalves 

- OAB:187817/SP, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Autos n° 1189-68.2013.811.0036 (32666)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente efetuada às fls. 397/400.

Ante os documentos juntados pela exequente e considerando que a 

Defensoria Pública está com as atividades suspensas na comarca de 

Guiratinga, NOMEIO a Dra. WILMARY DOS SANTOS VILELA para 

patrocinar os interesses da parte exequente, fixando honorários 

advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a serem ulteriormente executados em 

face do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, HABILITE-SE, ao ensejo, INTIME-SE a causídica, via DJE, da 

presente nomeação e para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito.

No mais, CADASTRE-SE a causídica no Sistema Apolo com urgência para 

que possa receber as futuras publicações.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09/03/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41646 Nr: 596-34.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellisnara Cândida Martins, Werika Kenia 

Candida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLISNARA CÂNDIDA MARTINS, Cpf: 

05900390160, Rg: 25261606, Filiação: Rosimaria Candida da Cruz e 

Jureny Oliveira Martins, data de nascimento: 28/01/1995, brasileiro(a), 

natural de Tesouro-MT, solteiro(a), cabeleireira, Telefone 66*9964-4531. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia (encartada na 

contracapa dos autos), para:a)ABSOLVER a acusada WERIKA KENIA 

CÂNDIDA MARTINS, brasileira, casada, do lar, nascida aos 02/09/1997, em 

Tesouro/SP, filha de Jureny Oliveira Martins e Rosimaria Cândida da Cruz, 

residente e domiciliada na Rua Bela Vista, s/nº, Tesouro/MT, pela prática 

do delito previsto no art. 129, Caput, do Código Penal.b) CONDENAR a 

Acusada WELLISNARA CÂNDIA MARTINS, brasileira, solteira, cabelereira, 

nascida aos 28/01/1995, em Tesouro-MT, filha de Jureny Oliveira Martins e 

Rosimaria Cândida da Cruz, portadora do Documento de Identidade RG 

n°25261606 SSP/MT e CPF nº 059.003.901-60, como incursa na pena do 

art. 129, do Código Penal.2)DA DOSAGEM DA PENA.Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE, a conduta da Acusada é normal ao tipo. A 

acusada não possui MAUS ANTECEDENTES tendo em vista a certidão de 

fls. 30. Em relação à CONDUTA SOCIAL não nada a valorar. Da mesma 

fora a PERSONALIDADE, não há nada para ser valorado 

negativamente.Quanto as CIRCUNSTÂNCIAS não lhe são desfavoráveis. 

Quanto aos MOTIVOS do crime beiram à futilidade, mas não o suficiente 

para afetar a pena base. O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA grave, além da própria violência que já integra o tipo. No 

que se refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo salientar que ela 

não contribuiu para a prática da infração, quanto nível da violência 

perpetrada pela acusada contra a sua integridade física, não lhe causou 

maiores danos.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma 

a uma, nos termos do art. 59, I, do Código Penal, FIXO A PENA-BASE em 

03 (três) meses de DETENÇÃO.Segunda fase – Pena 

provisória:Reconheço a atenuante da confissão espontânea, a qual foi 

realizada pela ré no seu interrogatório (art. 65, Inciso III, alínea “d” do 

Código Penal), entretanto, tendo em vista que a pena base privativa de 

liberdade está no mínimo legal DEIXO de aplicar a atenuante na referida 

pena uma vez que ela não pode ser fixada aquém do mínimo legal, 

conforme a súmula 231 do STJ. Não há incidência de agravantes.Dessa 

forma, a pena-provisória continua em 03 (três) meses de 

detenção.Terceira fase – Pena definitiva.Já na terceira e última fase da 

aplicação da pena, não havendo modificadoras, pois inexistem causas de 

aumento ou de diminuição a serem consideradas, a PENA-DEFINITIVA 

deve ser fixada em 03 (três) meses de DETENÇÃO.3) DA DETRAÇÃO E 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E DOS DISPOSITIVOS 

FINAIS:Compulsando os autos, verifica-se que a acusada não ficou 

reclusa preventivamente.Para início de cumprimento da pena privativa de 
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liberdade, fixo o REGIME ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, 

do Código Penal.Analisando os autos, ainda que o delito tenha sido 

praticado com violência, vislumbro que a condenada preenche os 

requisitos do artigo 44, inciso III do Código Penal Brasileiro, razão pela qual 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, visto 

que a substituição é bastante e suficiente para retribuir a reprovabilidade 

da ré, pois, a mesma não possui maus antecedentes e não demonstra ter 

personalidade voltada para o crime.Substituo a pena em PRESTAÇÃO EM 

PECÚNIA, no valor de 02 (dois) salários mínimos, que será deposito na 

Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao 

processo.DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto 

que não houve qualquer prejuízo sofrido pela ofendida que tenha sido 

demonstrado nos autos.CONDENO a ré em custas processuais na forma 

do artigo 804 do Código de Processo Penal, observando-se o disposto no 

artigo 12 da Lei 1.060/50.Por fim, concedo à condenada o direito de apelar 

em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código 

de Processo Penal nos presentes autos.A condenada deverá ser intimada 

pessoalmente da sentença, nos termos do art. 392, do Código de 

Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o item 

7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o 

Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) LANCE-SE o nome da ré no rol dos 

culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) OFICIE-SE o 

TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e 

ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais);c) EXPEÇA-SE a 

guia de execução penal;d) REMETAM-SE os autos ao contador para 

calcular a pena pecuniária aplicada.e) ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Guiratinga– MT, 29 de Julho de 2019.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 06 de março de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47493 Nr: 838-56.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldelúcio Nerys Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDELÚCIO NERYS PINHEIRO, Rg: 

2408637-1, Filiação: Doracy Nerys Pinheiro e Manoel Neres Pinheiro Filho, 

data de nascimento: 02/12/1962, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, 

convivente, vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o Acusado WALDELÚCIO NERYS PINHEIRO, brasileiro, 

convivente, vaqueiro, nascido aos 02/12/1962, em Guiratinga/MT, filho de 

Manoel Pinheiro da Mata e Doracy Nerys Pinheiro, portador do Documento 

de Identidade nº 24086371 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida 

Presidente Kennedy, Bairro Tancredo Neves, Guiratinga-MT, como incursa 

na pena do art. 129 do Código Penal.2)DA DOSAGEM DA PENA.Em 

observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a 

dosar a pena:Primeira fase – Pena-BaseAnalisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à 

CULPABILIDADE, a conduta do Acusado é normal ao tipo. O acusado 

possui MAUS ANTECEDENTES tendo em vista uma condenação transitado 

em julgado, mas deixo de analisar na primeira fase porque será majorada 

na segunda fase como reincidência.Em relação à CONDUTA SOCIAL nada 

a declarar. Da mesma forma a PERSONALIDADE, não há nada para ser 

valorado negativamente. Quanto as CIRCUNSTÂNCIAS não lhe são 

desfavoráveis. Quanto aos MOTIVOS do crime beiram à futilidade, mas 

não o suficiente para afetar a pena base. O fato praticado não causou 

nenhuma CONSEQUÊNCIA grave, além da própria violência que já integra o 

tipo. Faz parte do tipo, não tendo porque valorar negativamente. No que se 

refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo salientar que ela não 

contribuiu para a prática da infração, quanto nível da violência perpetrada 

pelo acusado contra a sua integridade física. Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, nos termos do art. 59, I, 

do Código Penal, FIXO A PENA-BASE em 03 (três) meses de 

DETENÇÃO.Segunda fase – Pena provisória:RECONHEÇO a circunstância 

AGRAVANTE da reincidência, prevista no inciso I do art. 61 do CP, pois o 

agente foi condenado por outro crime anterior (Homicídio Qualificado), com 

trânsito em julgado, em que não houve o transcurso do prazo de cinco 

anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática desta 

nova infração, conforme consta no Processo de Execução da Pena de 

Homicídio Qualificado nº 219-78.2007.811.0036 (10945). RECONHEÇO 

também a circunstância AGRAVANTE prevista no inciso II, alínea “h” do 

art. 61 do CP, pois o crime foi cometido contra maior de 60 (sessenta 

anos). Inexistem circunstâncias atenuantes, desta feita, fixo a pena 

provisória em 04 (quatro) meses de DETENÇÃO. Terceira fase – Pena 

definitiva.Já na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo 

modificadoras, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição a ser 

considerada, a PENA-DEFINITIVA deve ser fixada em 04 (quatro) meses 

de DETENÇÃO.3)DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA E DOS DISPOSITIVOS FINAIS:Compulsando os autos, verifica-se que 

o acusado não ficou recluso preventivamente.Para início de cumprimento 

da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME ABERTO, nos termos do 

artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.Impossível a substituição da 

pena privativa de liberdade, uma vez que o réu é reincidente em crime 

doloso (art. 44, II, do CP).4) DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.DEIXO de fixar 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV do Código de Processo Penal), visto que não houve qualquer prejuízo 

sofrido pela ofendida que tenha sido demonstrado nos autos, além de que 

resta pacificado na Jurisprudência que a condenação em indenização por 

danos morais ou materiais na ação penal é necessário o pedido expresso 

da acusação ou da ofendida.CONDENO o réu em custas processuais na 

forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, observando-se o 

disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.Por fim, CONCEDO o condenado o 

direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 

312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.O condenado 

deverá ser intimado pessoalmente da sentença, nos termos do art. 392, do 

Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se 

para o item 7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) 

LANCE-SE o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do 

disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais);c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;d) 

REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as custas processuais 

aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda Estadual para 

executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.e) 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

24/05/2019.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 06 de março de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97300 Nr: 3573-08.2019.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILEIDE DE FÁTIMA GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293/O

 “Vistos, etc. (1) Acolho o pedido de substituição de testemunha requerido 

pela douta defesa. (2) Cumprido o objeto deprecado, devolva-se ao juízo 

de origem, com as nossas homenagens, após as baixas e anotações 

necessárias. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 75318 Nr: 454-78.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Evandir da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Paulo 

Evandir da Costa, em relação ao crime previsto no artigo 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal c/c 

art. 109, inciso VI, do Código Penal.Não sendo o autuado encontrado para 

intimação da sentença, tendo sido devidamente certificado por oficial de 

justiça, INTIME-SE por edital, nos termos do artigo 392, inciso VI do Código 

de Processo Penal. Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações 

nos autos.Em tempo, ante a nomeação do douto causídico (ref. 50), FIXO 

os honorários advocatícios em 03 URH, observados os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como à complexidade do 

feito.EXPEÇA-SE certidão em favor do defensor dativo, com o valor total 

dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso.Sai o acusado intimado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria do juízo e/ou peticione nos autos para 

INFORMAR a conta bancária de sua titularidade em que será realizada a 

restituição da fiança arbitrada, nos termos do art. 337 do Código de 

Processo Penal, sob pena de perdimento. Com a apresentação do número 

da conta bancária de titularidade do acusado, PROCEDA-SE com o 

levantamento do aludido valor. Transcorrido o prazo in albis, DETERMINO o 

perdimento do valor ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, 

devendo a Serventia do juízo aportar aos autos a devida 

comprovação.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.Itaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92613 Nr: 213-65.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Autos nº: 213-65.2019.811.0096.Código Apolo nº: 92613. Vistos, 

etc.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério 

Público contra a sentença condenou o réu Ivonei Bueno nas sanções do 

artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, com incidência do artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, e que desclassificou o delito previsto 

no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal, para o crime capitulado no artigo 129 do Código Penal (ref. 

89).Certidão de tempestividade do recurso às ref. 91.Contrarrazões 

apresentado pela defesa às ref. 92.É a síntese do necessário.DECIDO.1 - 

Conforme determina o artigo 589 do Código de Processo Penal, após a 

apresentação das contrarrazões, é o momento de o Juízo reavaliar a 

decisão interlocutória proferida. Assim, não verifico que a parte recorrente 

tenha apresentado qualquer inovação que forçasse a reforma da 

sentença (ref. 79), que condenou o réu Ivonei Bueno como incurso nas 

sanções do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, com incidência do 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, observando-se a Lei 

11.340/06 (violência doméstica), e desclassificou o delito previsto no art. 

121, §2º, incisos II e IV, c/c artigos 14, inciso II, todos do Código Penal para 

o crime capitulado no art. 129 do Código Penal, remetendo os autos ao 

juizado especial criminal desta comarca, com fundamento no artigo 383, § 

2º, do Código de Processo Penal c/c artigo 60, caput, da Lei Federal 

9.099/95, pelo que MANTENHO o ato sentencial vergastada pelos seus 

próprios fundamentos. 2 - Não sendo o caso de envio do recurso nos 

próprios autos, DETERMINO que o instrumento seja formado por cópia das 

peças essenciais à sua análise pelo Tribunal de Justiça.3 - Formado o 

instrumento, REMETA-SE, no prazo legal, ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para os devidos fins e consignadas as nossas 

homenagens.CIÊNCIA ao Ministério Público.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-47.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VINHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO RODRIGUES PUGAS (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DECISÃO Processo: 1000075-47.2020.8.11.0096. AUTOR: JOSE 

ROBERTO VINHA REU: LEVINO RODRIGUES PUGAS Vistos, etc. 1) Tendo 

em vista o dever legal de abstenção, nos termos do artigo 145, inciso I, do 

Código de Processo Civil, por motivos de foro íntimo, DECLARO-ME 

SUSPEITA para atuar no presente feito, SUBMETENDO-O ao crivo do Juiz 

competente. 2) Após as anotações necessárias, REMETAM-SE os autos 

ao substituto legal, consignando nossos cumprimentos. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45773 Nr: 1902-65.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes de Moraes, LEONILDO 

GOMES BARCELO, CARMEM GOMES BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a tentativa de bloqueio online via Bacenjud restou 

parcialmente exitosa, EXPEÇA-SE alvará para fins de levantamento dos 

valores constantes do ofício de ref. 79, conforme os dados bancários 

informados pela parte autora (ref. 74).

Itiquira/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 4761 Nr: 515-98.2005.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miracy Canaverde Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Emerson Alves Pereira 

- OAB:175890/SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Conforme consta nos autos, a requerente opôs as presentes 

razões de embargos, sob a exegese de que a decisão questionada 
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padece de validade, tendo em vista erro material.Destarte, no que pertine 

aos embargos de declaração, pela perspectiva legal estampada no art. 

1022 do CPC, visam sanar eventuais omissões, contradições, 

obscuridades ou erro material da decisão judicial, razão pela qual 

prevalece o entendimento de que esse tipo recursal sui generis possui 

efeito devolutivo vinculado a essas matérias.Do que consta na 

manifestação acima relatada, verifico que há obscuridade a ser sanada, 

porquanto apesar de constar na sentença de fl. 259 dos autos, de forma 

expressa: “Condeno a requerente ao pagamento dos honorários 

advocatícios de sucumbência”, o termo requerente refere-se ao excepto 

da exceção de pré-executividade, exequente/requerente do cumprimento 

de sentença, a qual figura no polo ativo na ação principal, porém na 

Exceção de Pré-Executividade compõe o polo passivo, o que se evidencia 

facilmente, haja vista o acolhimento in totum da Exceção, cabendo, 

obviamente, ao excepto o ônus da sucumbência.Por outro lado, tendo em 

vista que a sentença de fl. 250 refere-se à Exceção de Pré-Executividade 

e que a mesma foi claríssima ao fixar a incidência de 10% sobre o valor da 

causa, notório que se deve aplicar ao valor integral da causa, não 

havendo razões para a irresignação da parte ora embargante, de modo 

que inexiste razão para a reforma da decisão quanto à omissão 

apontada.Destarte, ACOLHO em parte os embargos de declaração 

interpostos contra a decisão objurgada para sanar a 

obscuridade/omissão.Portanto, onde lê-se: “Condeno a requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.Leia-se: Condeno o 

excepto da exceção de pré-executividade, requerente/exequente do 

cumprimento de sentença ao pagamento dos honorários advocatícios de 

sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.No mais, mantenho os demais termos da sentença.Publique-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57214 Nr: 1207-43.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Gestores das 

Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, considerando a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de ref. 32, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o endereço atualizado do 

Executado, a fim de possibilitar a expedição de Mandado de Citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34078 Nr: 968-78.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória Marcia da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Alves Velasco, Roberto Rodrigues 

Torres, Luiz Guilherme Dias Porto Ribeiro, LUCIANO POLIMENO, Carlos 

Alberto Hoffmann, Mundial Drogas - Droga Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508, Priscila katia Miguel Fakine - OAB:13706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos Gestores das 

Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de 

intimar a Requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da petição do 

requerido de ref. 102, que informa o registro da hipoteca judiciária, para 

que tome ciência do ato, nos termos do art. 495, § 3º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40653 Nr: 1804-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Saes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS FERNANDES DE ALMEIDA 

- OAB:206414, ELIANE CAMPOS BOTTOS - OAB:146.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcio Flávio de Araujo 

Ferreira - OAB:11.739 OAB/MS, TÚLIO CASSIANO GARCIA MOURÃO - 

OAB:11903

 DELIBERAÇÃO

 Vistos etc.

 Defiro o pedido da parte autora e CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada do substabelecimento.

 Defiro a prova testemunhal, uma vez que a decisão de saneamento 

determina a intimação das partes para apresentar o rol de testemunhas e 

o rol apresentado pelo requerente não foi impugnado em momento 

oportuno, bem como a preclusão se daria na audiência de instrução e 

julgamento.

 Homologo a desistência da realização do depoimento pessoal do autor, 

Oficie-se à Comarca de Estrela D’Oeste/SP para devolução da missiva, 

independentemente de cumprimento.

 Em relação a contradita apresentada pela parte requerida da testemunha 

Marcos Aparecido Janjacomo, INDEFIRO uma vez que a testemunha 

informou em audiência que não possui amizade íntima com a outra 

testemunha e nem com o requerente, ainda não foram apresentadas 

outras provas da suposta amizade.

 DEFIRO a contradita da testemunha João Henrique de Domenicis, visto 

que respondeu em audiência que é autor da ação anulatória (179-40.2018) 

e reintegração de posse (1515-21.2014) contra o requerido Rafael Garcia 

de Morais Lemos, restando evidente que possui interesse subjetivo na 

causa, sendo que o objeto das outras demandas é a mesma área.

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas da parte autora: Neide 

Aparecida Pimenta, João Pedro Celes e Donaldo Leão Sandim.

 Homologo a desistência da oitiva das testemunhas da parte requerida: 

Sebastião Pereira de Souza, Francisco Waldomiro de Souza Filho, Carlos 

Antonio Ananias, Lourival A. Foleif e João Batista Dias.

 Oficie-se às comarcas deprecadas solicitando a devolução das missivas, 

independentemente de cumprimento.

 Dou por encerrada a instrução.

 Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações 

finais, em memoriais, prazo comum a contar da presente audiência.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45137 Nr: 1490-37.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noga Matos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURADO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao requerimento do requerido (ref.128), verifico que após a 

prolatação de sentença, houve a remessa dos autos para ciência, bem 

como o cumprimento das determinações (ref.114).

Ocorre que, consta noticiado nos autos pela parte autora (ref.122), que 

até o presente momento não houve implantação do benefício concedido 

em sede de tutela (aposentadoria por idade).

Assim, pela derradeira vez, INTIME-SE pessoalmente a Procuradoria 

respectiva do INSS, bem como, em atendimento a normativa, proceda a 

remessa dos autos a requerida, para que no prazo de até 10 (dez) dias 

realize a implantação do benefício sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de 30 (trinta) dias.

Certifique-se o necessário.

Após, havendo cumprimento e sendo o caso, encaminhem-se os autos ao 
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Tribunal respectivo (TRF) para análise do recurso interposto (razões – 

ref.118 e contrarrazões – ref.123).

 Às providências.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Expeça-se o necessário.

Itiquira/MT, 06 de março de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 58897 Nr: 2047-53.2018.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Fernandes dos 

Santos - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Clemente Navarro 

- OAB:218.068/SP, Dariane Agostinetto - OAB:20322-O/MT, Helio 

Artur de Oliveira Serra e Navarro - OAB:164388/MT, Juliano Cesar 

Clemente - OAB:14340/MT, Marli Gaspari Câmara - OAB:18769/MT

 DELIBERAÇÃO

 Vistos etc.

 Homologo a desistência do restante das testemunhas das partes.

 Dou por encerrada a instrução.

 Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de alegações 

finais, em memoriais, prazo comum a contar da presente audiência.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63375 Nr: 689-19.2019.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcio Teixeira, Rozineia Monteiro da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24749/MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257

 CERTIFICO que nesta data a Magistrada Dra. RENATA DO CARMO 

EVARISTO PARREIRA, titular da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, entrou em 

contato telefônico com este juízo a fim de informar que não há 

disponilidade daquele juízo em realizar a audiência para interrogatório dos 

réus por meio de videoconferência nos autos da Carta Precatória nº 

5535-97.2020.811.0042 - ID. 615247 no dia 17/03/2020 às 16 horas, uma 

vez que aquele juízo já possui audiência designada para a referida data e 

hora, e não possui sala apartada para realização de videoconferências.

Não obstante, a Magistrada prontamente informou a seguinte data para 

realização do ato deprecado (interrogatório dos réus por meio de 

videoconferência): dia 23/03/2020 às 14 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45964 Nr: 2016-04.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleno Lino de Araujo, Wilson Pereira da Rosa, 

Edifaldo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o malote digital advindo da Conta Única (ref. 72) que 

informa que a vinculação não foi realizada pois os valores foram 

desbloqueados pelo sistema Bacenjud, impulsiono os autos a fim de intimar 

o Exequente de que não há valores bloqueados nos autos.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-64.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DOS SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ANGELO ESPARAPANI OAB - SP185295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA Processo: 1000174-64.2019.8.11.0027. -SENTENÇA- Trata-se de 

ação ordinária de concessão de aposentadoria rural por idade, segurado 

especial, interposta por JANIO DOS SANTOS SALES, qualificado na inicial, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, 

em síntese, que sempre exerceu atividade rurícola. Mencionou que atende 

aos requisitos exigidos por lei para obter o recebimento do benefício de 

aposentadoria por idade. Com a inicial, vieram os documentos de id 

19230508. Devidamente citado, o INSS contestou o pedido sustentando, 

preliminarmente, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Já no mérito, argumentou 

o não preenchimento dos requisitos para a aposentadoria rural por idade 

pelo requerente. Durante a instrução, foram ouvidas duas 02 

testemunhas. Alegações finais remissivas. É o relatório. DECIDO 

Primeiramente, afasto a preliminar de mérito de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, 

uma vez que o indeferimento administrativo ocorreu em 06/11/2018, não 

se transcorrendo mais de 05 anos entre esta data e o ajuizamento da 

demanda. Analisando os autos, bem como o seu conjunto probatório, 

infere-se que o pedido merece prosperar, como logo será demonstrado. 

Com efeito, a parte Autora instruiu a inicial com os seguintes documentos: 

a) Documentos pessoais; b) certidão do sindicato rural declarando que o 

requerente foi filiado desde 1986 até 1988, na qualidade de trabalhador 

rural; c) recibos de mensalidades paga ao sindicato rural; d) declaração 

de residência da associação dos ribeirinhos do rio corrente, afirmando 

que o requerente é domiciliado no imóvel rural Fazenda Porto São João; e) 

documento do INTERMAT outorgando ao requerente a propriedade da 

Fazenda Porto São João, neste documento consta a profissão do 

requerente como sendo lavrador; f) comprovante do indeferimento do 

pedido perante o INSS. Passado isso, temos que, diante da dificuldade do 

rurícola colecionar provas da sua atividade, a jurisprudência vem 

flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, vejamos: “O rol de 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, inscrito 

no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, 

e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[1]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 
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de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122). Neste sentido, 

verifico que a parte requerente não anexou aos autos documentos que 

efetivamente comprovam sua atividade rurícola atual; tão somente agrega 

ao pleito inicial a oitiva das testemunhas arroladas, as quais foram 

uníssonas em asseverar que a autora sempre viveu e trabalhou em zona 

rural. Destarte, denoto que a condição de trabalhador rural está 

devidamente caracterizada nos autos, pelos documentos juntados e prova 

testemunhal produzida. Ainda, os documentos juntados em conjunto com a 

prova testemunhal produzidos, corroboram para comprovar que o autor 

sempre se dedicou à atividade rural. Ademais, o depoimento das 

testemunhas inquiridas em juízo, confirma a qualidade de trabalhador rural 

do Requerente, sendo que afirmaram que conhecem a parte autora e 

desde então sempre a viram na lide campense. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte Autora comprovou que o 

exerce desde o ano de 1.986. A concessão da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, prevista no art.48 do Plano de Benefícios da 

Previdência Social Lei 8.213/91, está condicionada ao preenchimento de 

dois requisitos, vejamos: a) idade mínima de sessenta (60) anos para o 

homem e de cinquenta e cinco (55) anos para a mulher (art. 201, § 7º, 

inciso II, CF); e, b) comprovação do exercício de atividade rural nos termos 

do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. O requisito etário resta comprovado pelo 

id 19230524, por cópia dos documentos de identidade do requerente. Por 

sua vez, quanto à atividade rural no período de carência do benefício, 

sabe-se que a comprovação do tempo de serviço para fins 

previdenciários pressupõe início razoável de prova material 

contemporânea ao período alegado, (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 

149 do STJ). Pelos motivos acima expressos, verifico que o demandante 

conseguiu comprovar, através de documentos e testemunhas, a 

dedicação ao trabalho rural desde o ano de 1986. Posto isso, saciados os 

requisitos legais, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de JANIO DOS SANTOS SALES, no valor de 01 

(um) salário mínimo, a contar da data do indeferimento administrativo 

(DIP/DIB), com incidência de juros de mora a partir da citação. No presente 

caso, deverá incidir o INPC para correção monetária necessária. Quanto 

aos juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 

devendo ser calculados com base no índice de juros aplicados à 

caderneta de poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas[2] 

até a prolação da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Em 

tempo, para fins de consideração para marco de DIP/DIB, deverá ser 

aplicada a data do indeferimento administrativo. ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte Autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso I, do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários mínimos. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, independente de nova conclusão, 

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito. 

Quitado o débito, AO ARQUIVO, com as baixas de estilo. Síntese do 

Julgado: I - o nome da segurada: JANIO DOS SANTOS SALES,; II - 

benefício concedido: Aposentadoria Rural por idade; III - a renda mensal 

atual: um salário mínimo; IV - a data de início do benefício – DIB: 

06/11/2018; V - a renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; VI - data 

do início do pagamento: 30 dias, a contar da ciência da decisão. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito [1] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [2] Súmula 111 do STJ: “Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-90.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA BENITEZ (REQUERIDO)

MAYARA BATISTA GODEGUEZ (REQUERIDO)

 

Dados do Processo: Processo: 1000041-90.2017.8.11.0027; Valor causa: 

R$ 2.845,74; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: GOITIQUIRA MOVEIS 

E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

MAYARA BATISTA GODEGUEZ, RICARDO FERREIRA BENITEZ Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de CONCILIAÇÃO que se realizará no dia 

16/11/2017, ÀS 08H00MIN, no Edifício do Fórum, sito no endereço a seguir 

descrito: SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA E 

INFORMAÇÕES: RUA MATO GROSSO, 140, CENTRO, FÓRUM DR. 

FRANCISCO B. FILHO, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 - TELEFONE: (65) 

34911391.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-29.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

L C Rodrigues e Santos Ltda. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA CASTRO FULIOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo n.º 1000004-29.2018.8.11.0027 Vistos. Diante da informação 

prestada pela parte autora (ID16669145), quanto o descumprimento de 

acordo, determino a intimação da mesma para no prazo de até 05 (cinco) 

dias apresentar nos autos planilha de cálculos do débito atualizado, sob 

pena de arquivamento. Certifique o necessário, após, vencido o prazo, 

volte concluso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-63.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO ALVES DA FONSECA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000230-63.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: EUGENIO ALVES DA FONSECA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-33.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVANDE DOS SANTOS CERQUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000232-33.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: NIVANDE DOS SANTOS CERQUEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Itiquira Data: 23/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: Av. 

Alvaro José Monteiro, s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-18.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CABRIOTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000233-18.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: PAULO CESAR CABRIOTI FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 23/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-85.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000235-85.2020.8.11.0027 POLO ATIVO:GOIAS 

COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO 

POLO PASSIVO: SAMUEL PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Itiquira 

Data: 07/05/2020 Hora: 12:30 , no endereço: Av. Alvaro José Monteiro, 

s/n, Centro, ITIQUIRA - MT - CEP: 78790-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0002094-32.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001209-18.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA COSTA SANCHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001247-30.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

VALDON INACIO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001256-89.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA MARIA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001267-21.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDA FERREIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-22.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO DOS SANTOS COGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Processo: 

1000192-22.2018.8.11.0027. Vistos etc. Considerando o termo de 

Audiência de Conciliação (ID 15445796) dando conta a ausência da parte 

reclamada, bem como que não consta nos autos informação acerca da 

citação da parte, determino que expeça-se Mandado de Citação. Após a 

citação, encaminhem-se os autos a Conciliadora desta Comarca para 

designação de audiência de conciliação. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-72.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE ANTUNES LINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010045-72.2014.811.0027 Vistos. Diante da necessidade de 

atualização do débito inadimplido, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias anexar aos autos nova planilha dos valores requeridos, 

uma vez que o demonstrativo é do ano de 2017. Apresentados os 

cálculos, volte concluso com URGÊNCIA para análise do pedido de 

penhora via “bacen jud”. Certifique-se o necessário. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-16.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NASCIMENTO SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010083-16.2016.811.0027 Vistos. Diante da necessidade de 

atualização do débito inadimplido, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias anexar aos autos nova planilha dos valores requeridos, 

uma vez que o demonstrativo é do ano de 2018. Apresentados os 

cálculos, volte concluso com URGÊNCIA para análise do pedido de 

penhora via “bacen jud”. Certifique-se o necessário. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001284-57.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLIVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-48.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS KETELIN DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010012-48.2015.811.0027 Vistos. Atenda-se o requerimento 

do autor, no que tange a expedição de novo mandado no endereço 

atualizado (ID 6922368). Destarte, intime-se/cite-se o (a) requerida quanto 

os termos apresentados em inicial no prazo legal. Certificado o 

necessário, restando infrutífera a nova intimação, intime-se a parte autora 

para requerer o que for de direito sob pena de arquivamento. Às 

providências. CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário. Itiquira/MT, 10 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-78.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

NELL KAWANY ALMEIDA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000100-78.2017.811.0027 Vistos. Diante do certificado nos 

autos (ID 10542625), vista ao cartório distribuidor para certificar/sanar a 

existência ou não da prevenção suscitada. Após, volte concluso. 

Cumpra-se. Iiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-04.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA ROSA DAMASCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010293-04.2015.811.0027 Vistos. DEFIRO o requerimento da 

parte nos autos (ID6926239), no que pertine à pesquisa de endereço do 

(a) requerido (a) pelo sistema INFOJUD/BACEN JUD E RENAJUD. Restando 

frutífera a pesquisa, expeça-se o necessário, CITE-SE conforme 

requerido. Caso reste negativa a citação do(a) requerido(a) DÊ-SE vista 

dos autos a parte autora para requerer o que for de direito. Após, volte 

concluso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de março 

de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-32.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEUMIR SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010069-32.2016.811.0027 Vistos. Conforme requerido, 

retifique-se as informações quanto a representação da empresa autora, 

devendo constar SEBASTIÃO AMÉRICO DOS SANTOS. Passado isso, 

CITE-SE/INTIME-SE a requerida dos termos arguidos em pedido inicial, para 

manifestação no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certificado o necessário, vista a parte autora para requerer 

o que for de direito no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Após, volte concluso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-88.2014.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO TUNES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010225-88. 2014.811.0027 Vistos. Diante da necessidade de 

atualização do débito inadimplido, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias anexar aos autos nova planilha dos valores requeridos, 

uma vez que o demonstrativo é do ano de 2018. Apresentados os 

cálculos, volte concluso com URGÊNCIA para análise do pedido de 

penhora via “bacen jud”. Certifique-se o necessário. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-20.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELITA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

GELSON ALEX SANDRO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010128-20.2016.811.0027 Vistos. DEFIRO o requerimento da 

parte nos autos (ID9397751), no que pertine à pesquisa de endereço do 

(a) requerido (a) pelo sistema INFOJUD/BACEN JUD E RENAJUD. Restando 

frutífera a pesquisa, expeça-se o necessário, CITE-SE conforme 

requerido. Caso reste negativa a citação do(a) requerido(a) DÊ-SE vista 

dos autos a parte autora para requerer o que for de direito. Após, volte 

concluso. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de março 

de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-74.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CARVALHO OAB - MT0003616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Código: 8010051-74.2017.811.0027 Vistos. Diante da não realização de 

audiência de conciliação (ID 8340402), à secretaria para que junto à 

conciliadora designe o ato. Em tempo, CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC). Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Por fim, conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-46.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ONEY DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010178-46.2016.811.0027 Vistos. Conforme requerido, 

CITE-SE/INTIME-SE a requerida dos termos arguidos em pedido inicial, para 

manifestação no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certificado o necessário, vista a parte autora para requerer 

o que for de direito no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Após, volte concluso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-76.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ONEY DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JULIANA CRISTINA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010176-76.2016.811.0027 Vistos. Conforme requerido, 

CITE-SE/INTIME-SE a requerida dos termos arguidos em pedido inicial, para 

manifestação no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certificado o necessário, vista a parte autora para requerer 

o que for de direito no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Após, volte concluso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-04.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SOUSA ANICESIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 830 de 995



 

Código: 1000038-04.2018.811.0027 Vistos. Diante da não realização de 

audiência de conciliação (ID 8340402), à secretaria para que junto à 

conciliadora designe o ato. Em tempo, CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, CPC). Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do CPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Por fim, conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itiquira/MT, 10 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0001289-79.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

DOMERCILIA VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 053/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

dos juizados especiais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar as partes acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, 

remeta-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-66.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDETE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Código: 1000202-66.2018.811.0027 Vistos. Recebo a inicial em todos seus 

termos. CITE-SE o executado para, no prazo de três (03) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 

Em tempo, remetam-se os autos à conciliadora judicial desta comarca, 

para realização de audiência de conciliação, pois, trata-se de 

procedimento admissível no caso concreto, em que os direitos debatidos 

são disponíveis, transacionáveis e não há manifestação expressa de 

ambas as partes dispensando à tentativa. Sendo o caso, obtida 

transação, voltem os autos conclusos para homologação. Não havendo 

acordo e, também, não havendo o pagamento do débito, ou embargos pelo 

devedor prossiga normalmente o feito, da forma abaixo exposta: Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar aos executados acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). O oficial de justiça, não encontrando as partes 

executadas para citá-las, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, de preferencia àqueles eventualmente indicados pela 

parte exequente, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). Na forma 

do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de bem 

móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, devendo 

conservá-los e manter a guarda dos mesmos. Indicado para penhora bem 

imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à parte exequente 

providenciar, para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, o 

respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a apresentação de 

certidão de inteiro teor do ato e independentemente de mandado judicial, 

na forma do artigo 844 do CPC/2015. CONSIGNE-SE no mandado a 

faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 CPC/2015. Não 

sendo encontrados bens para constrição, INTIME-SE a parte executada 

para que indique bens passíveis de penhora. FIXO os honorários 

advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis artigo 827 do 

CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (§ 1° artigo 

827 do CPC/2015). Caso as partes executadas não sejam encontradas, ou 

não seja encontrado bem suscetível de penhora, bem como os 

executados deixem de cumprir o item 09 do presente despacho, diga a 

parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução e 

posterior arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1° 

do CPC/2015. Permanecendo a parte exequente inerte, declaro suspenso 

o processo pelo prazo de um ano (artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido 

o prazo de 01 (um) ano sem que sejam localizados os executados ou 

encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos. 

Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando 

ciente que a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da 

execução. Atente-se a secretaria para que as intimações sejam 

realizadas em nome do advogado indicado. Por fim, conclusos para 

deliberação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-33.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000006-33.2017.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de ação de 

execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA, para 

compeli-lo ao pagamento de débito proveniente de cédula de crédito 
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bancário. A parte requerida não foi citada. Destarte, o autor em nova 

manifestação requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito (ID 

8192490). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO Sem 

delongas, diante do pedido constante nos autos, no que se refere a 

homologação da desistência da ação (ID 8192490), logo, inexistente 

citação da parte contraria, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte autora, sendo o caso, intime-se para pagamento dos valores 

apresentados. Expeça-se o necessário. Desnecessário o decurso de 

prazo. Promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Iiquira/MT, 10 de março de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-70.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY GUIMARAES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010211-70.2015.8.11.0027 -SENTENÇA- Trata-se de pedido de 

homologação de acordo, promovido pelo DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A e 

OUTROS E JURACY GUIMARAES DE LIMA os quais pactuam sobre a lide 

(débito/indenização) objeto dos autos. Anexaram aos autos o termo de 

acordo assinado pelas partes, a qual descreve a forma de pagamento a 

ser realizada para adimplemento do débito (ID 8277589). Após, em nova 

manifestação, a parte requerida aportou nos autos o comprovante de 

pagamento do acordo realizado entre as partes (ID 9131896), bem como, 

requereu a habilitação e intimação para que o causídico indicado receba 

as intimações respectivas. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. Sem delongas, considerando o acordo realizado entre as partes 

(ID 8277589), homologo-o. Ainda, desnecessário a intimação da parte 

autora para informar o adimplemento, uma vez que resta anexado aos 

autos comprovantes da quitação da transação (ID 9131896). Assim, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Desnecessário o decurso de prazo recursal, certificado o necessário e 

cumpridas às determinações acima, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

cautela. As intimação deverão ser realizadas em nome do indicado (ID 

7978561) P.R.I.C Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-14.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON ZEFERINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010206-14.2016.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de pedido de 

homologação de acordo, promovido pelo GOITIQUIRA MÓVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E JAILTON ZEFERINO DOS SANTOS 

os quais pactuam sobre a lide (débito) objeto dos autos. Em nova 

manifestação, a parte autora anexou aos autos o termo de acordo 

assinado pelas partes, a qual descreve a forma de pagamento a ser 

realizada para adimplemento do débito (ID 22392840). Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Sem delongas, considerando o 

acordo realizado entre as partes, homologo o presente, e, por conseguinte 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Desnecessário o decurso de prazo recursal, certificado o necessário e 

cumpridas às determinações acima, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

cautela. P.R.I.C Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-76.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº 8010079-76.2016.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial, ajuizado por GOITIQUIRA MÓVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face de HELOÍSA JOSÉ DE 

SOUZA, para compeli-la ao pagamento dos valores inadimplidos. Em atual 

manifestação (ID 16091502), a parte autora informa a quitação integral da 

quantia objeto dos autos, requerendo, por conseguinte, a extinção e 

arquivamento do feito. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. Sem delongas, diante da informação de quitação da dívida, a 

parte autora pugna pela extinção e arquivamento dos autos. Desta forma, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do mesmo codex. 

Desnecessário o decurso do prazo. Promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Itiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-66.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETHE PINHEIRO DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010209-66.2016.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de ação de 

execução de título executivo judicial, ajuizada por GOITIQUIRA MOVEIS 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME em face de ELIZETHE PINHEIRO 

DA SILVA, para compeli-la ao pagamento descrito em sentença. A parte 

executada não foi citada/intimada do cumprimento de sentença 

apresentado. Destarte, o autor em nova manifestação requereu a extinção 

do feito, sem resolução do mérito (ID 20318474). Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. DECIDO Sem delongas, diante do pedido 

constante nos autos, no que se refere a homologação da desistência da 

ação (ID 20318474), logo, inexistente citação da parte contraria, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, sendo o caso, 

intime-se para pagamento dos valores apresentados. Expeça-se o 

necessário. Desnecessário o decurso de prazo. Promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Iiquira/MT, 10 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-94.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR GONZAGA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO
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Autos nº: 8010039-94.2016.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de ação de 

cobrança, ajuizada por GOITIQUIRA MOVEIS MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÂO LTDA-ME em face de LINDOMAR GONZAGA DE 

SANTANA, para compeli-la ao pagamento descrito em sentença. A parte 

executada não foi citada/intimada dos termos da ação. Destarte, o autor 

em nova manifestação requereu a extinção do feito, sem resolução do 

mérito (ID 25616099). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO 

Sem delongas, diante do pedido constante nos autos, no que se refere à 

homologação da desistência da ação (ID 25616099), logo, inexistente 

citação da parte contraria, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte autora, sendo o caso, intime-se para pagamento dos valores 

apresentados. Expeça-se o necessário. Desnecessário o decurso de 

prazo. Promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Iiquira/MT, 10 de março de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-28.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010121-28.2016.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de pedido de 

homologação de acordo, promovido pelo GOITIQUIRA MÓVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E ELISANGELA DA SILVA LIMA os 

quais pactuam sobre a lide (débito) objeto dos autos. Em nova 

manifestação, a parte autora anexou aos autos o termo de acordo 

assinado pelas partes, a qual descreve a forma de pagamento a ser 

realizada para adimplemento do débito (ID 14570679). Vieram os autos 

conclusos. DECIDO. Sem delongas, considerando o acordo realizado entre 

as partes, homologo o presente, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Desnecessário o decurso de 

prazo recursal, certificado o necessário e cumpridas às determinações 

acima, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C Itiquira/MT, 10 

de março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-38.2015.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010142-38.2015.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de pedido de 

homologação de acordo, promovido pelo GOITIQUIRA MÓVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E ADRIELE LOPES DA SILVA os quais 

pactuam sobre a lide (débito) objeto dos autos. Em nova manifestação, a 

parte autora anexou aos autos o termo de acordo assinado pelas partes, 

a qual descreve a forma de pagamento a ser realizada para adimplemento 

do débito (ID 15480667). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. Sem delongas, considerando o acordo realizado entre as partes, 

homologo o presente, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Desnecessário o decurso de prazo recursal, 

certificado o necessário e cumpridas às determinações acima, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C Itiquira/MT, 10 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI REGINA RUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA DA PALMARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Código n° 1000067-88.2017.811.0027 -SENTENÇA- Dispensado o relatório 

nos termos do art.38, da Lei 9.099/95. Sem delongas, verifica-se através 

das informações constantes nos autos (ID 13783033), que a parte 

interessada ciente/intimada quanto à necessidade da atualização de 

endereço do requerido para prosseguimento da ação, nada requereu, 

mantendo-se inerte desde a realização da audiência de conciliação 

(21/11/2017 – ID 10761127). Diante disso, considerando o abandono da 

causa, DECLARO EXTINTA a presente ação, o que faço com fundamento 

no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora, sendo o caso. Decorrido o prazo para eventual recurso, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias, após, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Itiquira/MT, 10 de março de 

2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-36.2016.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 8010211-36.2016.811.0027 -SENTENÇA- Trata-se de pedido de 

homologação de acordo, promovido pelo GOITIQUIRA MÓVEIS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E JOSÉ ALVES DA SILVA os quais 

pactuam sobre a lide (débito) objeto dos autos. Em nova manifestação, a 

parte autora anexou aos autos o termo de acordo assinado pelas partes, 

a qual descreve a forma de pagamento a ser realizada para adimplemento 

do débito (ID 10743206). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Sem 

delongas, considerando o acordo realizado entre as partes, homologo o 

presente, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil. Desnecessário o decurso de prazo recursal, 

certificado o necessário e cumpridas às determinações acima, 

ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e cautela. P.R.I.C Itiquira/MT, 10 de 

março de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-03.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PRATES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO OAB - MT15265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000187-03.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA PRATES DA 

SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria de 

por Idade, na qualidade de segurado especial, trabalhador rural, formulado 

por MARIA PRATES DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a inicial e indeferida a liminar (ID 

19593405) – págs. 1/2. A autarquia apesar de intimada permaneceu inerte 

sem apresentar contestação, conforme certificado (ID 22741191). Por fim, 

a autora requer a revelia da requerida e designação da audiência de 

instrução (ID 23077769). Pois bem. Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No 

presente caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada 

por ocasião da audiência. DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento 

para o dia 3 de JUNHO de 2020, às 14h20min. Fixo o prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 
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conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 6 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-92.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000194-92.2019.8.11.0047. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ALESSANDRA DE PAULA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Auxílio 

Maternidade de Trabalhadora Rural formulado por ALESSANDRA DE 

PAULA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Recebida a inicial (ID 19470405). A autarquia apesar de intimada 

permaneceu inerte sem apresentar contestação, conforme certificado (ID 

22825372). Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência. 

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 3 de JUNHO de 

2020, às 13h50min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC). Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) 

dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes 

quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Jauru-MT, 6 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-36.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JEZUZA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000146-36.2019.8.11.0047. REQUERENTE: JEZUZA 

RODRIGUES OLIVEIRA REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Auxílio Maternidade de 

Trabalhadora Rural formulado por JERUZA RODRIGUES OLIVEIRA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a 

inicial (ID 18966222). A autarquia apresentou a contestação (ID 19770109) 

– págs. 1/4, tempestivamente (ID 19861210). Contestação (ID 20498814) – 

págs. 1/4. Por fim, a autora requer a designação da audiência de instrução 

(ID 22499396). Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência. DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 27 de 

MAIO de 2020, às 15h40min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis 

para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC). Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) 

dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes 

quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Jauru-MT, 6 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000157-65.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MENDES SILVA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000157-65.2019.8.11.0047. REQUERENTE: ROSELI MENDES 

SILVA PORTO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Auxílio Maternidade de 

Trabalhadora Rural formulado por ROSELI MENDES SILVA PORTO, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a 

inicial (ID 19234191). A autarquia apresentou a contestação (ID 19867267) 

– págs. 1/4, tempestivamente (ID 20002152). Impugnação (ID 20621811) – 

págs. 1/5. Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade 

dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência. 

DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 3 de JUNHO de 

2020, às 13h30min. Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabem aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC). Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 (sessenta) 

dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as partes 

quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências. Jauru-MT, 6 de março de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000196-62.2019.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CORREIA DO MONTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000196-62.2019.8.11.0047. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

MICHELLE CORREIA DO MONTE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Pedido de Auxílio 

Maternidade de Trabalhadora Rural formulado por MICHELE CORREIA DO 

MONTE TEIXEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS. Recebida a inicial (ID 19504136). A autarquia apesar de intimada 

permaneceu inerte sem apresentar contestação, conforme certificado (ID 

21342897). Por fim, a autora requer a revelia da requerida e designação 

da audiência de instrução (ID 23546558). Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No 

presente caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada 

por ocasião da audiência. DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento 

para o dia 3 de JUNHO de 2020, às 14h10min. Fixo o prazo comum de 5 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru-MT, 6 de 

março de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000009-54.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/O 

(ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR OAB - MT0015130A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DESPACHO Processo: 1000009-54.2019.8.11.0047. REQUERENTE: DANIEL 

MALAQUIAS DOS SANTOS REQUERIDO: DARLENE MARTINS LOPES DOS 

SANTOS Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C 

REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS C/C ALIMENTOS E 

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS, proposta por DANIEL MALAQUIAS DOS 

SANTOS em face de DARLENE MARTINS LOPES DOS SANTOS. Partes 

qualificadas no feito. Este Juízo, no ID 17919989, deferiu a guarda 

provisória dos filhos menores ao genitor, DANIEL MALAQUIAS DOS 

SANTOS, ora demandante, assim como determinou a realização de estudo 

psicossocial. Termo de guarda provisória acostado ao ID 17927722. No ID 

18218140 restou determinada a realização de estudo psicossocial nos 

endereços dos genitores. Consoante termo de audiência acostado ao ID 

19417596, as partes acordaram quanto ao divórcio, requerendo o 

prosseguimento do feito no tocante à partilha de bens, guarda e visitas. À 

vista disso, no ID 20409451, foi homologado o convencionado pelas 

partes. Trânsito em julgado da sentença homologatória certificado no ID 

22703871. A parte demanda aportou contestação ao ID 20000402. 

Impugnação da parte autora no ID 21898945. Instado a manifestar, o 

Presentante do Ministério Público, no ID 22822754, pugna pela designação 

de audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e 

testemunhas arroladas, bem como pelo cumprimento das decisões 

proferidas, com a elaboração de estudo psicossocial. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese. Decido. Defiro a produção de prova oral, 

consistente nos depoimentos pessoais e inquirições de testemunhas, 

consignando que a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência. Destarte, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de MAIO de 2020, às 16h00min. Fixo 

o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. 

Anoto o rol de testemunhas apresentado pela parte autora (ID 21898945 – 

pág. 6). As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato, na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. CUMPRA-SE, 

integralmente, o determinado nos IDs 18218140 e 17919989, intimando a 

equipe multidisciplinar credenciada para a realização de estudo 

psicossocial nos endereços dos genitores. Intimem-se. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências. Jauru/MT, 23 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000106-20.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRLA THANDRA MARTINS OAB - MT0019699A (ADVOGADO(A))

JOSEANE DOS SANTOS OAB - 020.213.941-74 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. E. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000106-20.2020.8.11.0047. EXEQUENTE: G. A. D. S. D. S. 

REPRESENTANTE: JOSEANE DOS SANTOS EXECUTADO: VANDERLEI 

EVARISTO DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Execução de Alimentos 

proposta por GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA, representado 

por sua genitora JOSEANE DOS SANTOS, em face de VANDERLEI 

EVARISTO DA SILVA. Partes qualificadas no feito. Aduz, em síntese, ter 

direito à percepção de alimentos, em razão de acordo judicial homologado 

realizado no dia 12/1/2011. Pois bem. Verifica-se que a petição inicial 

apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de mérito, de acordo 

com o descrito no art. 321, do CPC. Em razão disso, determino: 1. Emende, 

a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, em 15 

(quinze dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos cópia do acordo 

homologado judicialmente. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e após voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru - MT, 6 de março de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 54798 Nr: 1685-54.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e 

na CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MANTENHO A PRISÃO 

PREVENTIVA de MARCELINO GOMES DA SILVA, porque incide, in casu, a 

cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP). DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27 de ABRIL de 2020, às 

16h00min.INTIME-SE o réu, a defesa e as testemunhas arroladas para 

comparecem à audiência supra designada. Em sendo o caso, depreque-se 

a oitiva das testemunhas que não residem nesta urbe, devendo ser 

observado o teor da Súmula 273 do STJ.CIÊNCIA ao Ministério Público. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30223 Nr: 27-39.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Maria Leopodina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento da quantia 

informada (Ref. 130), através do SISTEMA SISCONDJ, pois devidamente 

vinculadas (Ref. 138).Anoto os dados bancários para levantamento 

informados pela parte exequente (Ref. 88). Consigno, ainda, que o 

causídico possui poderes para tanto, conforme (pág. 79). Esclareço que o 

valor referente aos honorários de sucumbências já foram levantados (Ref. 

129).Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

legais, ARQUIVE-SE.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35328 Nr: 268-08.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEVERIANO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por MARIA 

SEVERIANO DE MELO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito.

Requerido o início da fase de execução (Ref. 54).

Intimada a autarquia (Ref. 64) esta nada se apôs aos cálculos, sendo 

expedidas as RPVs (Ref. 66/67).

Informado o depósito dos ofícios requisitórios (Ref. 81/82).

A parte autora apresentou os dados bancários para levantamento (Ref. 

88), bem como requer a intimação do Instituto para que proceda a 

implantação do benefício (Ref. 90).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relato. DECIDO.

 Conforme o acima delineado, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da parte exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução 

de título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

PROCEDA-SE a vinculação dos valores.

EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento das quantias 

informadas (Ref. 81/82), através do SISTEMA SISCONDJ.

Anoto os dados bancários para levantamento informados pela parte 

exequente (Ref. 88). Consigno, ainda, que o causídico possui poderes 

para tanto, conforme procuração por instrumento público (pág. 7).

 Outrossim, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na 

pessoa de seu representante legal, por carga ou remessa, para proceder 

à implantação do benefício, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 52692 Nr: 634-08.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CONRADO AGOSTINI 

MACHADO - OAB:16637, Conrado Agostini Machado - OAB:16637-O, 

JANDERSON FREITAS DA COSTA - OAB:21490/O, Ronaldo Nogueira 

Machado - OAB:5.311-B

 Vistos etc.

 Considerando a Portaria n. 05/2020, publicado no DJE n. 10692, que 

suspende o expediente forense nos dias 16 e 17 de março de 2020 no 

âmbito desta Comarca de Jauru-MT, em razão da implantação de 

equipamentos e adequações necessárias para melhor atendimento da 

prestação jurisdicional, REDESIGNO a solenidade para o dia 5 de MAIO de 

2020, às 9h.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54798 Nr: 1685-54.2019.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da petição de ref.: 57 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. REMETER os autos ao presentante do Ministério Público para que se 

manifeste, requerendo o que entender pertinente.

Jauru, 9 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42720 Nr: 143-69.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Lucio de Jesus, Leandro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário Substituta, lotada na 
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Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu 

cargo e na forma da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. CONSIDERANDO que o réu SANDRO LÚCIO DE JESUS informou ter 

advogado, conforme missivas de ref. 39 e 48, intime-se, através de DJE, a 

advogada constituída para que no prazo legal apresente resposta à 

acusação.

Jauru, 6 de março de 2020.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33133 Nr: 447-73.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Horácio Ricardo Neiva Neto, EBERLYMAR 

APOLINARIO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB-MT 13.944-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB-MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judiciário Substituta, lotado na 

Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu 

cargo e na forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, 

VI, do NCPC, e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos 

nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de 

que:

1. Seja a advogada da parte requerente intimada, via DJE, a fim de que se 

manifeste nos autos acerca da certidão juntada à pág. 170v.

Jauru, 6 de março de 2020.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judiciário Substituta

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39456 Nr: 327-59.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz de Souza Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRE LUIZ DE SOUZA BORGES, Rg: 

2266552-8, Filiação: Benedita de Souza Meira Borges e Orlando Teixeira 

Borges, data de nascimento: 27/12/1997, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9616-0203. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAProcesso de Número Único: 327-59.2016.811.0047 

Código: 39456 Parte autora: Ministério Público do Estado de Mato 

GrossoParte ré: André Luiz de Souza BorgesVisto. O Ilustre Presentante 

do Ministério Público, com atribuições perante este juízo, baseando-se em 

investigação policial que anexou, ofertou denúncia contra ANDRÉ LUIZ DE 

SOUZA BORGES, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do tipo 

previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, narrando o que 

segue, ‘ipsis litteris’:“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no 

dia 03 de abril de 2016, às 13:14 horas, na residência do Sr. Benedito 

Felisbino Azevedo Cunha, situada na rua Gonçalves Dias, n° 842, Bairro 

Cruzeiro, nesta cidade de Jauru/MT, ANDRÉ LUIZ DE SOUZA BORGES e 

terceira pessoa não identificada, com consciência e vontade, bem como 

unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante rompimento de 

obstáculo, subtraíram para si, com ânimo de assenhoramento definitivo 1 

(um) IPAD, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de propriedade da 

vítima Benedito Felisbino Azevedo Cunha.Apurou-se que na data dos 

fatos, o denunciado acompanhado de terceira pessoa não identificada, 

dirigiram-se até a residência da vítima, ocasião em o denunciado ficou 

aguardando em frente a aludida residência, enquanto o outro mediante 

rompimento de obstáculo quebrou/destruiu uma das janelas de vidro, que 

dava acesso ao quarto da vítima, momento em que apoderaram-se do bem 

em questão e empreenderam fuga do local.Ato contínuo, em diligência a 

Polícia Militar obtive êxito em localizar o suspeito.”O denunciado foi preso 

em flagrante no dia 03/04/2016 e posto em liberdade provisória no dia 

11/05/2016 (fls. 12 e 63/65).A denúncia foi recebida em 26 de abril de 

2016 (fls. 51).Devidamente citado (fls. 65), o denunciado apresentou 

resposta à acusação (fls. 72/75). Em instrução processual, procedeu-se à 

oitiva da vítima e de 03 (três) testemunhas, bem como ao interrogatório do 

acusado.O presentante do Ministério Público às fls. 195/200 apresentou 

suas derradeiras alegações, afirmou não haver diligências a serem 

requeridas na fase do art. 402 do CPP, pugnou pela homologação da 

desistência da oitiva das testemunhas Cleiton de Barros e Claudiney 

Azevedo da Cunha, requereu, por fim, a improcedência da denúncia com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, para o fim de absolver o 

acusado.Por sua vez, a defesa técnica, em seus memoriais, pleiteou a 

absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação do delito 

imputado para o crime de furto simples, com aplicação da pena no mínimo 

legal, a fixação do regime inicial aberto e a concessão da suspensão 

condicional da pena.É o relato necessário. Fundamento e decido.O 

processo em tela está apto para julgamento. O iter procedimental 

transcorreu dentro dos ditames legais, respeitados os princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidades de 

cunho processual a serem sanadas, de igual modo não há questões 

preliminares a serem apreciadas.De proêmio, HOMOLOGO a desistência 

da inquirição das testemunhas Cleiton de Barros e Claudiney Azevedo da 

Cunha, na forma do requerimento ministerial, e, ante a ausência de pedido 

de nova diligência, declaro encerrada a instrução processual.Pois bem, o 

caput do artigo 155 do Código Penal define o crime de furto na modalidade 

simples. Outrossim, o seu parágrafo 4º, incisos I e IV, traz as 

qualificadoras de destruição e rompimento de obstáculo, e concurso de 

agentes, cuja pena cominada é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos. 

In verbis:“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 

móvel:omissis§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se 

o crime é cometido:I - Com destruição ou rompimento de obstáculo à 

subtração da coisa.(...) IV- mediante concurso de duas ou mais 

pessoas.”O crime de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, 

com o fito de apoderar-se dela de modo definitivo. Para que haja tipicidade, 

não basta que o agente subtraia coisa móvel, é mister que o faça em 

relação a coisa que saiba ser alheia, querendo-a para si ou para outrem. 

A ação típica (tipo objetivo) é a própria conduta de subtrair, tirar, retirar, 

arrebatar coisa móvel de alguém.Nesta seara, o delito de furto é 

classificado como delito instantâneo, uma vez que o momento consumativo 

se verifica com a produção do resultado. Consuma-se o furto quando a 

coisa móvel é retirada da posse da vítima, contra sua vontade, entrando 

na posse do agente.Do cotejo que se faz das normas supramencionadas 

com o quanto narrado na peça acusatória, observa-se que a materialidade 

ficou comprovada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante 

às fls. 12, boletim de ocorrência às fls. 13/17, bem como pelos 

testemunhos colhidos em audiência de instrução.A comprovação da 

autoria delitiva, por sua vez, restou prejudicada, na medida em que, 

analisando com a devida acuidade os autos, constata-se a ausência de 

provas judicializadas que demonstrem que o acusado ANDRÉ LUIZ DE 

SOUZA BORGES, subtraiu ou auxiliou terceira pessoa a subtrair, em 

proveito próprio ou alheio, mediante arrombamento, objetos pertencentes à 

vítima Benedito Felisbino Azevedo Cunha.Os elementos informativos 

constantes no Inquérito Policial n. 071/2016/PJC/MT não foram 

corroborados com a certeza necessária para o édito condenatório, pois 

nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório foi capaz de 

demonstrar ser o acusado autor ou partícipe do crime em questão.Isto 

porque a vítima Benedito Felisbino Azevedo Cunha, quando inquirida em 

juízo, afirmou não saber quem foi o autor do crime, que na data em 

questão não estava em casa. Declarou que no dia dos fatos só viu o 

André (acusado) na delegacia, pois pediu para vê-lo.Ademais, as três 

testemunhas inquiridas ao longo da instrução probatória, os policiais 

militares Celso dos Reis Pereira, Wanderson Clayton e Silva e Danilo Tiago 

Argentino Ramos, em suma, asseveraram que foram acionados pelo irmão 

do proprietário da residência, que não viram a pessoa que adentrou o 

imóvel, no entanto, perceberam que o acusado estava nas proximidades 

da residência, como se estivesse dando suporte para o autor do crime, 
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sendo que ao abordá-lo, ficou desconversando, então, resolveram 

conduzi-lo para delegacia.As versões trazidas pelas testemunhas estão 

em harmonia com a apresentada pelo acusado ANDRÉ LUIZ DE SOUZA 

BORGES na fase judicial. Com efeito, o denunciadonegou os fatos a ele 

imputados, alegou que estava naquele local esperando sua namorada e, 

por conta de ter se mudado recentemente para vizinhança, os policiais 

acreditaram, de forma equivocada, que ele teria relação com o furto. 

Declarou, ainda, que não percebeu nenhuma movimentação estranha ou 

qualquer pessoa na residência invadida, durante o período em que esteve 

no local.A prova produzida sob o crivo do contraditório é insuficiente para 

embasar o édito condenatório, sobretudo porque inexiste elemento seguro 

que relacione o denunciado ao furto ocorrido na residência da vítima, 

havendo, tão somente, suspeitas que não se confirmaram acerca de sua 

suposta participação no crime. Ademais, não hátestemunha presencial 

dos fatos e a vítima não sabe informar quem teria adentrado a residência e 

subtraído o objeto.Assim, reunindo todos os elementos informativos e 

provas judicializadas, inclusive o fato do acusado, na oportunidade de seu 

interrogatório judicial, ter negado a autoria delitiva, depreende-se que não 

há provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, inciso VII).Deste 

modo, essas circunstâncias impedem um juízo valorativo negativo em face 

do acusado, pois ainda que existam alguns indícios a respeito da autoria 

delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto 

condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio 

pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime 

investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída.A 

propósito, em caso semelhante e recente decidiu o E. Tribunal de Justiça 

deste Estado:“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE PROVAS – VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO 

PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN 

DUBIO PRO REO – ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 

2) PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – 3) SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – 

PEDIDOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO. 1) É imperiosa a reforma 

da sentença a fim de propiciar a absolvição do réu da prática do delito de 

furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, se não há nos autos prova 

suficiente a revelar que tenha subtraído os objetos mencionados na 

denúncia, de modo que, diante da insuficiência probatória, impera o 

princípio in dubio pro reo para absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal. 2)Recurso provido. (Ap 70784/2017, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).Outrossim, entende o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) que “a leitura dos elementos do processo à luz 

do princípio da presunção de inocência - consubstanciado na máxima in 

dubio pro reo, segundo o qual, diante de duas conclusões lógicas, não é 

permitido ao julgador adm itir justamente aquela contrária ao réu, porque a 

condenação deve ser fruto de prova induvidosa. (REsp 1387227/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 

17/09/2013, DJe 25/09/2013).DISPOSITIVODiante disso, e com fundamento 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal para ABSOLVER o réu 

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA BORGES, devidamente qualificado nos autos da 

imputação deduzida na exordial acusatória.Sem condenação em custas 

processuais. Por se tratar de sentença absolutória, desnecessária a 

intimação pessoal do acusado, bastando a intimação de seu defensor, a 

teor do art. 980, § 7º e 1.387, da CNGC.Nos termos do artigo 201, § 2º, do 

Código de Processo Penal, COMUNIQUE-SE a vítima o inteiro teor da 

presente sentença.INTIME-SE o Ministério Público.Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.COMUNIQUE-SE a 

presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, 

Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o respectivo procedimento inquisitorial), CERTIFICANDO-SE 

as comunicações nos autos.Cumpridas todas as providências retro, 

REMETA-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Fixo os honorários da defensora 

dativa, Drª. NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA, inscrita 

na OAB/MT 17869, em 10 (dez) URHs, em razão dos serviços prestados e 

as diretrizes do art. 85 do CPC, a serem arcados pelo Estado de Mato 

Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da Lei n.º 8.906/1994. Expeça-se a 

respectiva certidão.Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 14 de novembro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 09 de março de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43574 Nr: 657-22.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAET DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. INTIMAR o advogado da parte autora, via DJE, para que apresente suas 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Jauru, 10 de março de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000450-35.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNO AMBROSIO DE ABREU (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da Ilustre Causidica para que dê andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000026-90.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA JENEFFER GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000026-90.2019.8.11.0047 REQUERENTE: G S DA CUNHA JUNIOR 

CONFECCOES EIRELI REQUERIDO: MONICA JENEFFER GOMES DE 

OLIVEIRA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes G S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES 

EIRELI e MONICA JENEFFER GOMES DE OLIVEIRA, em que, durante 

AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de homologação. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 
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como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. As 

partes acordaram que a reclamada MONICA JENEFFER GOMES DE 

OLIVEIRA pagará o valor de R$. 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em 

parcela única no dia 13/3/2019 e mediante depósito/transferência em 

conta bancária indicada no acordo em nome do empresário individual da G 

S DA CUNHA JUNIOR CONFECCOES EIRELI, a qual se compromete a dar 

baixa/excluir o nome daquela em relação a eventual restrição, cujo 

inadimplemento resultará na extinção do valor do acordo e exigência do 

constante na exordial com os acréscimos. Isso posto e considerando que 

em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à 

sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os 

transatores são titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de 

transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer 

impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, 

HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, 

art. 22, parágrafo único - e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – 

NCPC, art. 487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de 

aguardar eventual cumprimento da transação, arquive imediatamente – 

CNGC, art. 915. Do contrário, na ausência do cumprimento, após 

solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais – art. 52 e ss. - e Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. 

Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte 

– CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º 

- “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas 

em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo 

ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos – CNGC, 

art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no XII 

Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 6 de 

março de 2019 - 14:43:37. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40642 Nr: 723-36.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Trindade Laet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT 

- OAB:17496/E

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da ilustre causidica, Dr. 

Beatriz v. Bitencourt, de todo teor da r. sentença proferida nos autos, 

conforme transcrita a seguir: Com fundamento no art. 89, §5°, da Lei 

9.099/95, declaro por sentença extinta a punibilidade do acusado 

RICHARD TRINDADE LAET, em virtude do cumprimento das condições 

impostas na suspensão condicional do processo.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41847 Nr: 1444-85.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Tiago de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:

 Certifico que nesta data procedo a intimação da ilustre causidica, Dra. 

CLAUDIA GRACIELA C. BENTO, de todo teor da sentença proferida nos 

autos, via DJE, conforme transcrita a seguir: Pelo exposto, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de PABLO TIAGO OLIVEIRA, ante a ocorrência 

da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro no 

artigo 109, inciso VI, c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000699-83.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WERGUISON GLYBER BRASIL REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000699-83.2019.8.11.0047. REQUERENTE: WERGUISON GLYBER BRASIL 

REIS REQUERIDO: AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO 

S.A. Vistos etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por 

WERGUISON GLYBER BRASIL REIS em desfavor de ÁGUAS DE JAURU 

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO S.A, objetivando a declaração de 

nulidade de multa e indenização por danos morais. Em síntese a parte 

Reclamante alega: - que por duas vezes teve o fornecimento de agua da 

sua residência suspensa indevidamente; - que não recebeu a notificação 

do corte; - que recebeu uma fatura com multa por irregularidade “não 

especificada” no valor de R$ 320,00(trezentos e vinte reais). Aduz que 

não há débitos de consumo em aberto, todavia pela terceira vez a 

reclamada efetuou o corte em decorrência da aludida multa, pleiteia o 

cancelamento da multa e indenização por dano moral. Consigno que 

conforme declaração acostada no evento 27398559, o autor possui 

legitimidade para a propositura da ação. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar. - DA REVELIA. A parte 

Reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de comparecer na 

audiência de conciliação, razão pela qual, nos termos do art. 20, da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia. MÉRITO Inexiste vício a obstar o regular 

prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e 

pronta a reclamação para julgamento antecipado. Em conformidade com o 

Enunciado 20, do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Deste modo, em razão 

do reconhecimento da revelia, resta incontroversa a situação narrada na 

exordial pela parte Reclamante, haja vista que caberia à Reclamada a 

constituição de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a cobrança referente a multa é ilegal como 

também ilegal a suspensão no abastecimento de água na residência do 

autor, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Assim, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 
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indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do 

CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, para: a. 

confirmar a tutela concedida no evento 24648453; b. reconhecer a revelia 

da parte Reclamada; c. declarar a inexistência da dívida correspondente a 

multa, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), objeto da lide; d. 

Condenar a Reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir desta data; Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35505 Nr: 953-41.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de Citação, bem como INTIMAR tambem Vossa Senhoria a 

efetuar o COMPLEMENTO da diligencia do Oficial de Justiça datado de 

16/07/2018 no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), conforme 

juntada na Ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24097 Nr: 317-80.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA PEREIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS 

- OAB:133016 , PROCURADOR(A) FEDERAL - OAB:

 Vistos.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de impugnação à execução 

(fls. 137/148), determino a suspensão da presente execução, até a 

decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25244 Nr: 999-35.2014.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES, GILMAR PEREIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE APARECIDO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279

 Vistos.

1. Analisando os autos verifico, que em Ref: 25 foi indeferida a tutela 

pleiteada na exordial.

 2. Assim, defiro o pedido de alteração do polo passivo, assim intime-se a 

parte requerente para que proceda a habilitação do espólio indicando a 

qualificação do(a) inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez 

que o CPF é necessário para realização no sistema de busca.

3. Ademais, indefiro pedido de citação dos terceiros interessados que 

estão na posse, pois a ação tem como os requerentes OLIRIO DE SOUSA 

RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES e requerido (espólio) 

DONIZETE APARECIDO BUENO.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21033 Nr: 76-77.2012.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO LOUREIRO, MARIA 

HELENA VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB. 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POTYRA IRAÊ LOUREIRO - 

OAB:OAB/MT -18910, TÚLIO AGUIAR TABOSA - OAB:25531

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23236 Nr: 1296-76.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ANTÔNIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23996 Nr: 248-48.2014.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40688 Nr: 3172-27.2017.811.0048

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILDA ALVES DA SILVA, Cpf: 

01729781144, Rg: 17506638, Filiação: Eva Diorsiza Alves e José 

Francisco Alves, data de nascimento: 08/08/1980, natural de Navirai-MS, 

casado(a), Telefone (65) 9-9243-5402. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Proceder com a Citação da parte requerida Sra. 

ROSILDA ALVES DA SILVA para responder, caso queira, a ação, 

podendo nela oferecer defesa escrita ou oral. Ação de Divórcio Litigioso 

movida por ITAMAR GOMES DA SILVA.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 98, 

formulado pela Defensoria Pública, desta forma, DETERMINO a citação do 

requerido pela via editalícia. Cite-se o(a) requerido(a) por edital, com prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, II, c.c o § 3º do 

CPC/2015.2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.ALCINDO 

PERES DA ROSAJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 09 de março de 2020

Jean da Costa Amaral Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48561 Nr: 3134-78.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO DE JESUS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL 

DE MT LTDA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, EDUARDO ALVES MARCAL - OAB:13311

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54649 Nr: 382-65.2020.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, intime-se a parte autora para que junte aos autos o 

comprovante de pagamento das Custas e Taxas, no prazo de 15(quinze) 

dias.

2. Não sendo apresentada resposta no prazo acima mencionado, ante o 

que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

baixas e anotações de estilo.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5190 Nr: 128-83.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERGENTINO LEANDRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20130 Nr: 93-50.2011.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE JESUS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes, determino a suspensão da presente execução, até a decisão 

final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21149 Nr: 214-44.2012.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA RAFAELLY 

ASSUNÇÃO E SILVA - OAB:14971, DANIEL LUIZ PADILHA E SILVA - 

OAB:OAB/11637

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por JOSÉ RODRIGUES 

DA SILVA, já qualificados, em face da sentença de extinção proferida, 

aduzindo, em síntese, que a referida decisão possui omissão, uma vez 

que não se manifestou quanto a pedidos realizados pelo executado.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a omissão 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para alterar a redação do item “4.” da 

referida decisão, a qual passará a ter a seguinte redação:

“4. Defiro o pedido retro para que sejam os presentes autos remetidos ao 

Contador Judicial, visando a correção dos valores bloqueados, via 

BACENJUD. Após seja intimado o Banco Bradesco, agência de Jaciara a 

depositar os referidos valores, no prazo de 48 horas, sob pena da 

cominação de multa diária.”

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23585 Nr: 66-62.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ARMANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:2139167

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes, determino a suspensão da presente execução, até a decisão 

final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23762 Nr: 106-44.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS VIANA 

COUTINHO-PROCURADORA FEDERAL - OAB:12688839

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por TEREZINHA 

FERREIRA DA SILVA, já qualificados, em face da sentença de extinção 

pelo cumprimento da obrigação, proferida, aduzindo, em síntese, que a 

referida decisão possui omissão e contradição, uma vez que extinguiu o 

feito pelo cumprimento da obrigação, quando na verdade foi julgado 

improcedente o mesmo.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a omissão 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para declarar nula a referida decisão, 

devendo os presentes autos serem arquivados definitivamente.

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3350 Nr: 440-30.2004.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719, LEONARDO DORNELLES SALES - OAB:17945-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PORTUGUÊS - 

OAB:6365

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença com as partes já qualificadas.

Foi realizada busca exaustiva de bens em nome da parte executada, 

visando à garantia da presente execução, sem ser encontrado nenhum 

bem passível de tal garantia.

2. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. A o analisar a presente execução depreende-se que já se arrasta por 

muito tempo sem vislumbrar a menor possibilidade de ser quitada a dívida 

executada, o que demanda uma providência no sentido de não tornar o 

presente feito mais um motivo para dificultar o andamento dos inúmeros 

processos em trâmite nesta Unidade Judiciária.

2.2. Nesse diapasão, valho-me Novo Código de Processo Civil, na qual, o 

artigo 921 permite a suspensão do feito, na hipótese de não ser localizado 

bens passíveis de garantir a presente execução, nos seguintes termos, in 

verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;”

3. ANTE O EXPOSTO, suspendo o andamento do feito, pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 921 e seus parágrafos do Novo Código de 

Processo Civil, ou até que sejam trazido bens possíveis de garantir a 

presente execução, devendo os mesmos ser remetidos para o arquivo 
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provisório.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26460 Nr: 302-77.2015.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925

 Vistos.1. Primeiramente, determino a alteração da penhora que recai 

sobre o imóvel de matrícula nº. 993 do Cartório do 1º Ofício desta Comarca 

de Juscimeira-MT, limitando a constrição à fração em 71,6299%, bem 

como estabeleço como avaliação a quantia de R$ 8.118.177,41 (oito 

milhões cento e dezoito mil cento e dezessete reais e quarenta e um 

centavos). (...)7. Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o 

encargo os Leiloeiros CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira 

Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22 e JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural 

sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural matriculado na 

FAMATO sob n.º 66/2013, com endereço na Rua 02, Quadra 07, nº. 264, 

Residencial JK, Bairro Boa Esperança, CEP: 78.068-000, Cuiabá/MT, 

telefones: (65) 9974-4941, (65) 3634-7246 e 0800-707-9272. Faculto-lhes 

carga dos autos.Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua 

intimação deste despacho.Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do 

leilão nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: 

outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes 

sociais etc), informando o site da internet e o que mais for necessário 

para o leilão eletrônico.Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – 

constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo para 

melhor divulgação do ato, valendo a copia assinada dessa decisão como 

mandado de constatação. 2 – retirar os autos em carga da secretaria para 

providencias do leilão. Caso seja necessário os leiloeiros poderão solicitar 

auxilio policial para o cumprimento de seus deveres. Para a realização do 

ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º do art. 880 e art. 885 

CPC/2015.8. O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas 

será de 50% da avaliação (art. 891 do CPC/2015).Arbitro a comissão dos 

Leiloeiros em 6% (seis por cento) do valor do lanço vencedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26969 Nr: 504-54.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA PEREIRA ALENCAR, ROSANA ALENCAR DA 

SILVA, NEUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTO-BRADESCO S/A, G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722, JOAO GABRIEL DAN LOPES - OAB:15678, MOISÉS 

ROBERTO TICIANEL - OAB:19223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-a/MT

 Vistos.

1. Diante da certidão de Ref: 111, intime-se a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-34.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE FLORENTINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31190 Nr: 790-95.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

1. Dê-se vista dos autos ao(à) representante do Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após venham-me os autos conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000033-56.2020.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ORCIVAL GOUVEIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))
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ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIR MARCHIORO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para intimar o Autor para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção 

GUIAS que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, 

onde o usuário selecionará Emissão de Guia de Diligência. MARCELÂNDIA, 

10 de março de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: Rua dos Três 

Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 78535-000 - 

TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 70641 Nr: 1592-07.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Vistos.

1. Diante do Ofício n° 3888/2019 (fl. 78), tendo em vista que o Policial Jean 

Carlos Rodrigues encontra-se lotado na Comarca de Ribeirão Cascalheira 

– CP expedida à fl. 79 - solicite-se à Comarca de Água Boa/MT para que 

devolva a missiva expedida à fl. 58, independentemente de cumprimento.

 2. No mais, analisando os autos, verifico que ainda estão pedentes a 

oitiva da vítima, Carmem Araújo Garcia, e o interrogatório do acusado. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

ABRIL DE 2020 ÀS 8:30 HRS, ocasião em que será realizada a oitiva da 

vítima, bem como o interrogatório do acusado (art. 400, CPP).

 3. Intime-se o acusado e a vítima para para comparecimento a solenidade.

4. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão 

oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, 

pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o 

juiz, a seguir, sentença, salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.

5. Intime-se.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Diligências necessárias.

 Marcelândia, 30 de novembro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 609-76.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de abril de 2020 às 09h00min, ocasião em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório do acusado (art. 400, CPP). 6.Se 

necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora 

da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).7.Intime-se eventual (is) advogado (s) do 

(s) acusado (s), cientificando (s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 8.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.9.Intimem-se.10.Ciência ao 

Ministério Público.11.Diligências necessárias. Marcelândia, 17 de fevereiro 

de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 69389 Nr: 920-96.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANILDO SEBASTIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 Assim sendo, inexistente qualquer das hipóteses de absolvição sumária 

do acusado (art. 397, CPP), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de maio de 2020 às 10:00hs, ocasião em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa residentes na 

Comarca, bem como o interrogatório do acusado (art. 400, CPP). Justifico 

a designação da presente solenidade para a presente data, tendo em vista 

que esta magistrada é Juíza Titular da Comarca de Cláudia/MT, 

respondendo cumulativamente pela comarca de Marcelândia/MT, além de 

responder pela 32° Zona Eleitoral, da Comarca de Cláudia, possuindo, por 

este motivo, uma pauta extensa de audiência já designadas.3.Se 

necessário, depreque-se a oitiva de eventual testemunha residente fora 

da Comarca (art. 222, § 1º, CPP).4.Intime-se eventual (is) advogado (s) do 

(s) acusado (s), cientificando (s) da expedição da carta precatória, nos 

termos da súmula 273, do STJ. 5.Não havendo requerimento de diligências 

ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 

(vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, 

prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença, 

salvo na hipótese do § 3º, do art. 403, CPP.6.Diligências necessárias. 

Marcelândia, 17 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 1397-22.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SCAMPARINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91. A presente sentença NÃO está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que o valor da condenação NÃO 

supera a quantia de 1.000 (MIL) salários mínimos, levando-se em conta as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, bem como a fixação do 

benefício em 01 (um) salário mínimo mensal, incidindo na hipótese prevista 

no artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Marcelândia, 03 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 70911 Nr: 58-91.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH MONTEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 
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artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (13.05.2015, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA e determino ao INSS que, de imediato, estabeleça o 

benefício ora concedido à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 

300,00 (trezentos reais), forte na regra do art. 461, § 4º, do CPC. 

Oficie-se à Agência Executiva do INSS com sede em SINOP/MT.Condeno, 

ainda, a autarquia ré ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, não 

devendo incidir sobre as prestações vincendas, o que faço com 

fundamento nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC e súmula 111 do 

STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas.”. Isento a parte Requerida das custas 

processuais, posto que “nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. (...)” (REO 0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. 

Desembargadora Federal Monica Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 

de 06/07/2012). A presente sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, visto que o valor da condenação NÃO supera a quantia de 

1.000 (MIL) salários mínimos, levando-se em conta as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, bem como a fixação do benefício em 

01 (um) salário mínimo mensal, incidindo na hipótese prevista no artigo 

496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Marcelândia, 03 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71879 Nr: 652-08.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCIDIO MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela parte autora, devendo ser observada que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as 

anotações necessárias.Marcelândia, 03 de março de 2020.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 71979 Nr: 682-43.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICIO BORGES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pela parte autora, devendo ser observada que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se o feito com as 

anotações necessárias.Marcelândia,03 de março de 2020.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 78472 Nr: 2262-74.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ação ordinária previdenciária em que a parte autora 

alega que é segurada da Previdência Social, na modalidade Segurada 

Espepcial, conta com 63 anos de idade e é portadora deformidades 

congênita dos pés (CID 10-Q66), doença cardíaca (CID 10 – I110), 

acidente vascular cerebral, não especificado (CID 10 – I69.4). DECIDO.O 

art. 303 do NCPC dispõe a respeito do pedido da tutela de urgência, do 

qual caracteriza a tutela antecipada em caráter antecedente. Diante disso, 

o artigo preceitua o seguinte entendimento:“Art. 303. Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Outrossim, 

entendo que se encontra presente o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) em relação ao pedido 

imediato a fim de concessão do benefício de auxílio doença.Diante disso, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendido, 

determinando que seja implantado, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício 

de auxílio doença NB: 6218518012, previsto no artigo 59 e seguintes da 

Lei n. 8.213/91, devendo a autarquia mantê-lo por 24 (vinte e quatro) 

meses.3. Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a 

parte requerida, por meio do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV Nº 

01/2016, subscrito pelo Procurador-Federal Coordenador do Núcleo 

Previdenciário da PF/MT e Procurador-Federal Chefe da Procuradoria do 

Mato Grosso Advocacia-Geral da União, requereu, fundamentadamente, a 

dispensa da solenidade.4. Cite-se a autarquia requerida, na pessoa de 

seu representante legal, para apresentação de resposta no prazo de trinta 

dias (CPC/2015, art. 335 c/c 183).5. Intime-se. 6. Diligências 

necessárias.Marcelândia,03 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75698 Nr: 816-36.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ratifico a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil para CONDENAR o Requerido a conceder e implantar o 

benefício de aposentadoria por invalidez à parte autora, no importe de 

100% do salário de contribuição, nos termos do art. 44, da Lei nº 8.213/91 

e art. 36, §7º, do Decreto nº 3.048/99, a partir desta data, com os 

seguintes parâmetros: a) a correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal; b) juros de mora de acordo com manual de cálculos da Justiça 

Federal.Para fins de implantação do benefício, nos termos do Provimento 

n. 20/2008-CGJ:a)nome do segurado: DANIEL RODRIGUES 

MORAISb)benefício concedido: aposentadoria por invalidezc)renda mensal 

atual: 100% do valor do salário de contribuiçãod)data de início do 

benefício: 25.06.2018e)renda mensal inicial – RMI: 100% do valor do 

salário de contribuição.Condeno, ainda, a Autarquia ré ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as prestações 

vincendas, o que faço com fundamento no parágrafo 4º do artigo 20 do 

CPC e súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.”. Isento a parte 

Requerida das custas processuais, posto que “nas causas ajuizadas 

perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 

109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, 

Goiás, Rondônia e Mato Grosso. (...)” (REO 
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0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, Segunda Turma,e-DJF1 p.107 de 06/07/2012).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Marcelândia,03 de março de 2020. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75052 Nr: 371-18.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA APARECIDA PAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, acolho o pedido de desistência formulado à fl. 60 e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), observando-se ser a parte Autora beneficiária da justiça 

gratui ta.Publ ique-se.  Registre-se.  In t imem-se.Oportunamente, 

arquivem-se.Marcelândia, 05 de março de 2020. THATIANA DOS SANTOS 

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 509-48.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW, CHRISTIAN WILLIAN 

MARTINS ROMEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva formulado por LUCAS REIS 

GRAMKOW.3 – No mais, defiro a cota ministerial de fls. 127-v. Assim:3.1 – 

Intimem-se os advogados dos acusados, para manifestarem a respeito do 

Laudo Definitivo de Droga juntado às fls. 128/130. Eventual irresignação 

deverá ser apresentada nos autos, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. 

Preclusa a manifestação, proceda-se a incineração da droga apreendida 

conforme determina o art. 32 da Lei de Drogas.(...).Deste modo, ACOLHO 

o pedido do Parquet, para HOMOLOGAR o ARQUIVAMENTO dos delitos 

previstos nos artigos 35, da Lei n° 11.343/06, sem prejuízo, entretanto, de 

eventual prosseguimento das investigações, caso surjam novas provas, in 

verbis artigo 18 do CPP.CUMUNIQUE-SE a presente decisão de 

arquivamento aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de 

Identificação Criminal do estado, INFOSEG – banco de dados de 

antecedentes criminais, bem como ao correspondente no âmbito federal e 

à Delegacia de Policial, de onde proveio o procedimento inquisitorial 

respectivo), nos termos do artigo 974 da CNGC, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.4 – Ainda, homologo a desistência da Defesa na 

inquirição da testemunha Alan, conforme manifestação à fl. 126.5 - 

Cumpram-se as decisões de fls. 54/55 e 87/89, no que concerne a quebra 

do sigilo de dados telefônicos, conforme ali deferido, COM URGÊNCIA.6 - 

Expeça-se o necessário.Marcelândia/MT, 06 de março de 2020.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73887 Nr: 1698-32.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELVINO WERBERICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para CONDENAR o 

Requerido a conceder e implantar o benefício de aposentadoria rural por 

idade à parte Autora, no importe de um salário mínimo mensal, na forma do 

artigo 39, inciso I, da Lei n° 8.213/91, desde a data do requerimento 

administrativo (15.03.2017). Condeno, ainda, a autarquia ré ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas, não devendo incidir sobre as prestações 

vincendas, o que faço com fundamento nos parágrafos 2º e 3º do artigo 

85 do CPC e súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.”.Isento a parte 

Requerida das custas processuais, posto que “nas causas ajuizadas 

perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 

109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, 

G o i á s ,  R o n d ô n i a  e  M a t o  G r o s s o .  ( . . . ) ”  ( R E O 

0004910-36.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, Segunda Turma, e-DJF1 p.107 de 06/07/2012).A presente 

sentença NÃO está sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que o valor 

da condenação NÃO supera a quantia de 1.000 (MIL) salários mínimos, 

levando-se em conta as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

bem como a fixação do benefício em 01 (um) salário mínimo mensal, 

incidindo na hipótese prevista no artigo 496, §3º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia, 04 de 

março de 2020.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 75081 Nr: 390-24.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos.

1. Com relação ao pedido de reconhecimento de conexão, intime-se a 

defesa para manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

2. Oficie-se o Hospital Municipal de Marcelândia requerendo cópia elegível 

do prontuário do atendimento médico da vítima Lucas Barros Vnetura. 

Prazo 05 (cinco) dias.

3. Com ou sem manifestação da defesa, voltem conclusos para análise do 

pedido de conexão.

4. Intime-se.

5. Diligências necessárias.

Marcelândia, 05 de março de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000256-37.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CEZAR DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT9424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000256-37.2019.8.11.0111 

Autor: SILVIO CEZAR DA SILVEIRA Réu: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL INTIMAÇÃO do advogado da parte 

autora/exequente, para no prazo legal, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação no ID 26516843. Matupá/MT, 10 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) MARCIA MARCAL DE MENDONCA 

MONTEIRO Técnica Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: 

(66) 3595-1752.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61102 Nr: 616-91.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21442A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que 

manifeste-se acerca da diligência negativa constante na ref. 66, no prazo 

legal.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65348 Nr: 122-95.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Achiles Mazzonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o retorno dos autos da Instância superior, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71320 Nr: 3319-58.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Diante o retorno dos autos da Instância superior, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76168 Nr: 2015-87.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Palma Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264., JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Diante o retorno dos autos da Instância superior, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifesta-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54596 Nr: 819-24.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHELIPE CARLOS SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 INTIMAÇÃO do advogado nomeado nos autos, Dr. Fladson Chiquitin, OAB 

17743, para retirar a Certidão de Honorários expedida nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79512 Nr: 3726-30.2018.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDCP, FTDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 INTIMO os réus, por intermédio do seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 08/04/2020 às 16:15h, perante o Juízo da Segunda 

Vara de Peixoto de Azevedo/MT (Carta Precatória Código 97815).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65396 Nr: 134-12.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlei Sbardelotto, Indústria e Comércio de 

Madeiras Barelas Ltda, JOÃO SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A/MT

 Processo nº 134-12.2017.811.0111 (Código 65396)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: BANCO CARTERPILLAR

Executados: JOÃO SBARDELOTTO e OUTRO

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

CATERPILLAR S/A em face de JOÃO SBARDELOTTO e SIRLEI 

SBARDELOTTO, todos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.34).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo entre as partes, as quais 

estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, razão pela 

qual requer a homologação do acordo e, em consequência, a suspensão 

do processo até o seu cumprimento integral.

Tendo as partes apresentado em Juízo solução pacificadora para o litígio, 

e sendo o direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, nos termos do art. 200 e 515, II, ambos do CPC, e desde já, 

DECLARO SUSPENSO o processo até o cumprimento integral da 

composição, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Custas processuais nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de março de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-12.2019.8.11.0030
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

ANDERSON EDVIN BORNHOLDT (REU)

TATIANE ZENI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n° 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte exequente para 

efetuar, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça. NOBRES, 10 de março de 2020. PABLO MURILLO COELHO 

LEAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E 

INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, 

CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000629-20.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALCEBIADES DE OLIVEIRA MEDEIROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora, para no prazo 

de 10 (dez) dias, colacionar nos autos o comprovante de pagamento das 

custa iniciais, bem como a diligência do Sr. Oficial de Justiça. NOBRES, 10 

de março de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000616-21.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIELI DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Certidão Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono os autos para que seja intimada a parte autora, para no prazo 

de 10 (dez) dias, colacionar nos autos o comprovante de pagamento das 

custa iniciais, bem como a diligência do Sr. Oficial de Justiça. NOBRES, 10 

de março de 2020. PABLO MURILLO COELHO LEAL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles 

RondonPraça Gov. Júlio Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062336-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1062336-53.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NOEMIL FERREIRA DA SILVA 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DESPACHO Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a 

parte requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 

judiciária, sob pena de indeferimento. Tendo as custas e emolumentos 

natureza tributária (taxa), a concessão de isenção de pagamento – em 

verdade uma espécie de moratória circunscrita à manutenção da situação 

de pobreza – deve encontrar lastro fático probatório mínimo a justificar a 

excepcional medida. A concessão açodada e generalizada do benefício 

com base tão somente na declaração de hipossuficiência da parte – 

muitas vezes descolada da realidade – acarreta diversos danos ao erário 

público, impedindo, ao fim e ao cabo, uma série de investimentos 

necessários ao pleno desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder 

Judiciário. Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – 

ou isenção – sem a necessária observância dos critérios de concessão 

pode acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92. Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de 

gratuidade judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente 

renda e patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é 

dependente e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de 

renda. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74989 Nr: 2989-76.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro José da Fonsêca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79459 Nr: 1324-88.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Francisco Eckel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950

 Processo n. 1324-88.2019.811.0030

Código: 79459

DESPACHO

Considerando a readequação na pauta de audiências, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 18 de março de 2020, às 14h15min para inquirição 

da testemunha Antônio José de Almeida Nunes.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da solenidade.

Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante.

Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, devolva-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80189 Nr: 1587-23.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senival de Queiróz Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janeglady Peres de Brito 

Taques - OAB:17149

 Processo n. 1587-23.2019.811.0030

Código: 80189
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DESPACHO

Considerando a readequação na pauta de audiências, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 18 de março de 2020, às 15h45min para oitiva da 

testemunha Odinei de Queiroz.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da solenidade.

Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante.

Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, devolva-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80629 Nr: 1764-84.2019.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pirâmide Palace Hotel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Lorençoni Filho - 

OAB:6495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para manifestação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80629 Nr: 1764-84.2019.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pirâmide Palace Hotel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Lorençoni Filho - 

OAB:6495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82612 Nr: 2418-71.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micael Miquéias Calisto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Processo n. 2418-71.2019.811.0030

Código: 82612

DESPACHO

Considerando a readequação na pauta de audiências, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 18 de março de 2020, às 17h15min para inquirição 

das testemunhas Odair José Balastrelli e Valter Max Preel.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da solenidade.

Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante.

Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, devolva-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54639 Nr: 492-60.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Pedroso de Arruda, Maria Everginia 

de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83491 Nr: 2809-26.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lousada Batalha dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 289-26.2019.811.0030

Código: 83491

DESPACHO

Cuida-se de Carta Precatória dirigida a este Juízo para cumprimento nos 

limites desta Comarca.

De plano, verifico que a Carta vem devidamente acompanhada dos 

documentos essenciais ao cumprimento do ato.

Para isso, DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de março de 

2020, às 13h30min para o interrogatório do acusado Mateus Lousada 

Batalha dos Santos.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da solenidade.

Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante.

Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, devolva-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45480 Nr: 1294-29.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICMCRsf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42778 Nr: 672-81.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para que a parte requerida efetue o 

pagamento dos alimentos em atraso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42778 Nr: 672-81.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82997 Nr: 2541-69.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 541-69.2019.811.0030

Código: 82997

DESPACHO

Considerando a readequação na pauta de audiências, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 18 de março de 2020, às 14h para o interrogatório 

do acusado Baltazar Vieira da Silva.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da solenidade.

Assim, formalmente perfeita, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Após o cumprimento, devolva-se ao Juízo Deprecante.

Frustrado o cumprimento, certifique-se o motivo e, igualmente, devolva-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54003 Nr: 304-67.2016.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rallide Cristiano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nobres, Joilson da Costa, 

Flavio Vinicius Rondon Mayer, Acendino Mendes de Souza, Odison Araújo 

de Souza, Adelian Pereira Messias da Silva, Janderley Cardoso de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 652-85.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Caribe Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 243-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Porfirio de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Joaquim da Slva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para que a parte confinate apresente 

contestação, apesar de estar devidamente intimado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 243-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Porfirio de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Joaquim da Slva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 2025-83.2018.811.0030

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Leandro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernadina Paulina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida 

devidamente citada ref. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72963 Nr: 2025-83.2018.811.0030

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Leandro de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernadina Paulina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 2213-76.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Elias Queiroz, Felipe Mateus de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para apresentar contestação apesar da 

parte requerida estar devidamente intimada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 2213-76.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Elias Queiroz, Felipe Mateus de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42068 Nr: 2143-69.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Moraes dos Santos, Carlos 

Alberto Moraes dos Santos - Me (Moraes Supermercado)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:, Romes Júlio Tomaz- Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 
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para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42981 Nr: 934-31.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Mendes Machado Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os 

autos para intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem 

o que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43788 Nr: 1886-10.2013.811.0030

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdM, MdJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15.481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54395 Nr: 392-08.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pinto da Cruz Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:18.049

 Autos Apolo nº 392-08.2016.811.0030

Código: 54395

DECISÃO

 Compulsando os autos, verifica-se que o acusado Edivaldo Pinto da Cruz 

Mariano foi preso na comarca de Nova Mutum/MT, em cumprimento do 

mandado de prisão nº 0000042-09.2019.811.0032.01.0001-4 referente ao 

processo da comarca de Rosário Oeste/MT.

Pois bem. Apesar do acusado Edivaldo Pinto da Cruz possuir mandado de 

prisão em aberto na presente comarca, este não foi preso em 

c u m p r i m e n t o  d o  m a n d a d o  d e  p r i s ã o  n º 

0000392-08.2016.8.11.0030.01.0001-19.

Diante disso, oficie-se a Delegacia de Polícia da cidade de Nova Mutum/MT, 

i n f o r m a n d o  q u e  o  m a n d a d o  d e  p r i s ã o  n º 

0000042-09.2019.811.0032.01.0001-4, devidamente cumprido, é 

proveniente da Comarca de Rosário Oeste/MT.

 No mais, proceda-se com o cumprimento ao mandado de prisão nº 

0000392-08.2016.8.11.0030.01.0001-19,expedido nos autos nº 

392-08.2016.811.0030 – código 54395.

Por fim, recebo apelação.

Restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Cumpra-se, expeça-se o necessário, registrando TRATAR-SE DE RÉU 

PRESO.

Serve a presente como ofício, carta precatória e mandado, no que couber.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação advogado menor infrator

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42982 Nr: 935-16.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Maria de Aparecido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VÂNIA DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 935-16.2013.811.0030, Protocolo 

42982, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13208 Nr: 1206-69.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chevron Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco André Wieczorek-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13208 Nr: 1206-69.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chevron Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco André Wieczorek-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40358 Nr: 106-69.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Hiros de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte executada intimada para, no prazo de 10 

dias , comprovar o cumprimento da sentença acostada na Ref.138/139 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 2005-39.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rondon Mayer, F. V. R. Mayer - 

ME, Suellen Figueiredo Franco de Godoy Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 2005-39.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Vinicius Rondon Mayer, F. V. R. Mayer - 

ME, Suellen Figueiredo Franco de Godoy Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 
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para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42291 Nr: 36-18.2013.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Serafina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT, Nelson 

Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:128.341, Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte executada intimada para, no prazo de 10 

dias, manifestar acerca do documento acostado na Ref.175 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42547 Nr: 343-69.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vlademir dos Santos Toro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:, Romes Júlio Tomaz- Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte executada intkimada para, no prazo de 10 

dias, informar quais valores encontram-se bloqueados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42747 Nr: 629-47.2013.811.0030

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virginia Ruth Alves Machado de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Usical Industria e Comércio de Cal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marillian Vitória Alves de Faria 

- OAB:19509/O, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vitalino - 

OAB:2937/MT, Luiz Guilherme Marinoni - OAB:13.073

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437 Nr: 33-59.1996.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Fidalski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15471 Nr: 239-53.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Cristina de Souza Arnold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopetromar Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Vitalino - OAB:2937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15992 Nr: 756-58.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nexxus Teleinformática Ltda, Euler Oliveira 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17135 Nr: 1878-09.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ajax Auto Center Peças Para Veículo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KK Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17581 Nr: 305-96.2009.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Eduardo P. Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoo Campo Comércio de Produto Veterinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT, Waldoir Stefeni - OAB:6.584-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Júnior - OAB:10.259

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19764 Nr: 262-28.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Martins Quito, Kitmóveis Comércio 

Ltda, Salma Iunes Quito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22689 Nr: 1295-19.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdSRSFELdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Jair Fernandes da Silva Júnior - OAB:10.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40096 Nr: 1802-77.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanice Alves dos Santos, Judino Figueiredo 

Loureiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação supra, fora realizada pesquisas nos 

sitemas, cujos comprovantes estão anexo. Desse modo, deverá a parte 

interessada manifestar o que entender de direito a fim de dar 

prosseguimento no feito nos moldes do determinado. Em sendo o caso, no 

mesmo prazo, deverá efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-59.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA D ARC DE OLIVEIRA OAB - MT24369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Processo: 1000068-59.2020.8.11.0030. EXEQUENTE: VALDETE 

MARIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Recebo a 

execução. Retifique-se a classe processual para execução de título 

extrajudicial. Cite-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias oponha embargos (art. 910, do CPC). Opostos embargos pelo ente 

público, intime-se a parte exequente para que apresente resposta no 

prazo legal. Sem a oposição de embargos, voltem-me para homologação 

dos cálculos e expedição de requisição de pequeno valor. Intime-se. 

Cumpra-se. Nobres, 10 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000190-09.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVANILDES AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA JENIFFER CABRAL MESQUITA OAB - DF57609 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Quéusia (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000190-09.2019.8.11.0030 REQUERENTE: LUCINEI DA SILVA OLIVEIRA, 

EVANILDES AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: QUÉUSIA 

DECISÃO Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte 

autora no curso da demanda. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, recebo a petição inicial. Remetam-se os autos ao 

conciliador do juízo para designação de audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000619-73.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PINHEIRO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Processo 1000619-73.2019.8.11.0030 DECISÃO Cuida-se de 

pedido de repetição de indébito c/c com danos morais proposto por João 

Victor Pinheiro de Almeida Silva em face de VIVO S.A, alegando que a 

empresa requerida vem efetuando descontos em sua fatura de cartão de 

crédito sem a sua anuência, já que não contratou os serviços cobrados. 

Não obstante, tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o 

recolhimento das custas, como estipula o art. 456 da CNGC-TJ/MT, 

determino a comprovação do pagamento das despesas de ingresso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição (art. 

290, do CPC). Após, com ou sem a comprovação de pagamento, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. NOBRES, 9 de março de 

2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de Direito SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOBRES E INFORMAÇÕES: Fórum Dr. Péricles RondonPraça Gov. Júlio 

Campos, s/n, CENTRO, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 - TELEFONE: (65) 

33761229

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000646-56.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)
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NAYLA DRIELY CORDEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON XAVIER DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000646-56.2019.8.11.0030 REQUERENTE: NAYLA DRIELY CORDEIRO DE 

LIMA, ELIANE RODRIGUES CORDEIRO REQUERIDO: WILSON XAVIER DE 

LIMA DECISÃO Cuida-se de pedido de expedição de alvará para 

levantamento em conta de pessoa falecida. Inicialmente, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Todavia, antes de determinar 

a expedição de oficio à instituição financeira, mister que a requerente 

promova a qualificação dos herdeiros do falecido, haja vista que somente 

foi qualificada na inicial a beneficiária e a Sra. Eliane Rodrigues Cordeiro, 

que não comprovou a condição de cônjuge do de cujus. Assim, tem-se 

que na ação de alvará, deverá figurar no pólo ativo da demanda o espólio 

ou todos os herdeiros em conjunto. Corroborando o entendimento acima, 

vale colacionar a seguinte ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

“CIVIL. SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE 

IMPORTÂNCIA. POSTULAÇÃO POR DOIS DOS CINCO HERDEIROS. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. - Morta a beneficiária de valores residuais de conta 

de FGTS, legítimos para postular alvará de levantamento das quantias 

depositadas são ou o espólio, ou todos os herdeiros em conjunto. - 

Formulado pedido de alvará por apenas dois, dos cinco sucessores, sem 

participação ou prova de anuência dos demais, são carecedores de ação, 

p o r  f a l t a  d e  l e g i t i m i d a d e  a t i v a . ”  ( T J M G ,  p r o c e s s o 

nº:1.0105.07.240786-6/001(2), 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Vilas 

Boas, DJ: 28/10/2008) Desse modo, intime-se o procurador da parte 

autora para que, no prazo de 15 (dez) dias, emende a petição inicial, 

retificando o pólo ativo da demanda, sob pena de indeferimento da 

exordial, consoante estabelece o art. 321, do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000047-83.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA BENILDES DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Processo: 1000047-83.2020.8.11.0030. AUTOR: JUNIA BENILDES 

DE ALMEIDA OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Trata-se de pedido declaratório de inexistência parcial de relação jurídica 

tributária e restituição do valor recebido indevidamente c/c com 

indenização por danos morais proposto por Junia Benildes de Almeira 

Oliveira em face do Estado de Mato Grosso. O pleito se lastreia em 

eventual ilegalidade decorrente da cobrança do ICMS ter sido feita no valor 

total das faturas de energia, com a inclusão das tarifas e encargos de uso 

e conexão dos sistemas de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), 

e não apenas sobre o valor da energia elétrica que tem sido efetivamente 

consumida em cada mês. Brevemente relatado. Decido. A questão 

discutida nos autos é objeto de discussão no Tribunal Cidadão. No STJ, a 

jurisprudência majoritária convergia no sentido de que há ilegalidade na 

cobrança de ICMS sobre os valores da TUST/TUSD. Todavia, em Março de 

2017 a Primeira Turma do Tribunal manifestou-se pela legalidade da 

inclusão do ICMS na base de cálculo da TUST/TUSD, posicionamento 

firmado no REsp 1.163.020. Essa decisão isolada foi sucedida de outras 

diversas decisões que retomaram o entendimento contrário e dominante 

no STJ, o que culminou na adoção do rito de repetitivos. Com efeito, o tema 

foi afetado sob o número 986, sendo determinada a suspensão das 

causas que versem sobre a matéria e afetados os recursos paradigmas: 

REsp 1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. Sendo assim, 

encontram-se suspensas liminarmente as ações que questionam a 

legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica. Diante do exposto, em 

observância as disposições do art. 1037, II, do CPC, DETERMINO O 

SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento final conjunto do REsp 

1.692.023, REsp 1.699.851 e EREsp 1.163.020. Após julgado o tema em 

questão, voltem-me para deliberar. Intime-se. Cumpra-se. NOBRES, 10 de 

março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000066-89.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA & ARAUJO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES DECISÃO Processo: 1000066-89.2020.8.11.0030. AUTOR(A): 

ROSA & ARAUJO LTDA - EPP REU: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 

Trata-se de pedido de consignação em pagamento para autorizar a 

realização de depósitos mensais a fim de que seja efetuado o pagamento 

das parcelas do acordo firmado entre a requerente e o credor requerido, 

referentes ao período compreendido entre outubro e dezembro de 2019, 

bem como, as demais que vierem a vencer até a resolução da lide. 

Sustenta que as partes celebraram acordo em feito que tramita neste 

Juízo sob código nº. 69335, pactuando o pagamento de uma entrada no 

valor de R$ 14.090,65 (quatorze mil e noventa reais e sessenta e cinco 

centavos) e de 62 (sessenta e duas) parcelas iguais e sucessivas no 

valor de R$ 2.281,68 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta e 

oito centavos. Todavia, o acordo previa que a forma de pagamento se 

daria exclusivamente por meio de boletos de cobrança enviados pelo 

requerido, o que não vem ocorrendo. Breve relato. Decido. O dispositivo 

do Código Civil que trata sobre o assunto prega: Art. 335. A consignação 

tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber 

o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, 

nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; [...] 

Quanto ao presente feito, verifica-se que estribado em razão da mora do 

credor, tendo em vista o requerido supostamente não tem enviado os 

boletos para pagamento dos valores acordados e sem justa causa, ter se 

recusado em receber, enquadrando-se no que disciplina o art. 335, I e II, 

do Código Civil. Diante do exposto, recebo a inicial e AUTORIZO o depósito 

da quantia devida atrasada. Cuidando-se de prestações sucessivas, 

consignada as parcelas vencidas, deverá a parte autora prosseguir com o 

depósito das prestações que vencerem ao longo da demanda, sem mais 

formalidades, desde que o faça em até 05 (cinco) dias, contados da data 

do respectivo vencimento, conforme art. 541, do CPC. Determino a 

realização de conciliação a ser designada de acordo com a pauta do 

conciliador. Cite-se e intime-se o requerido, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, bem como, para o respectivo levantamento dos valores. Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados. 

Se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Nobres, 10 de março de 2020. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000094-57.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAZILEI FERREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NOBRES Processo: 1000094-57.2020.8.11.0030. EXEQUENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE EXECUTADO: JAZILEI FERREIRA DE ARAUJO DECISÃO 

Recebo a execução. Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral pagamento 
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no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado. Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos. Eventuais 

embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na forma do 

art. 915 e seguintes do NCPC. Não encontrando o devedor, o oficial de 

justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo na forma do art. 830 do NCPC. Cumpra-se. 

NOBRES, 10 de março de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 47251 Nr: 635-41.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Alves dos Santos, Douglas 

Fernando da Cruz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRONE SELIN DE MORAES - 

OAB:25992/O

 [...] JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva [...] CONDENO os 

acusados WANDERSON ALVES DOS SANTOS e DOUGLAS FERNANDO 

DA CRUZ SILVA, [...] nas sanções previstas no art. 33, caput da Lei nº. 

11.343/2006.Em seqüência, passo à dosimetria das penas, 

[...].WANDERSON ALVES DOS SANTOS [...]Na terceira fase, totaliza-se a 

pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, [...]., determino que cada dia-multa terá o valor correspondente 

a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.Por fim, [...] o tempo de 

prisão provisória do acusado deve ser computado para fins de 

determinação do regime inicial de cumprimento de pena.[...], 

remanescendo, assim, a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 

(cinco) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculado à ordem 

de 1/30 do salário mínimo vigente.Tratando-se de crime equiparado a 

hediondo, [...] a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente 

fechado.Incabíveis a substituição por pena restritiva de direito e a 

suspensão condicional da pena [...].No mais, tendo em vista que o réu 

esteve preso durante toda a tramitação deste feito, nego ao mesmo o 

direito de apelar em liberdade,[...].DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA 

[...], totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, [...]., determino que cada dia-multa terá o valor 

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.Por fim, 

[...], o tempo de prisão provisória do acusado deve ser computado para 

fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.[...], 

remanescendo, assim, a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 

(cinco) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculado à ordem 

de 1/30 do salário mínimo vigente.Tratando-se de crime equiparado a 

hediondo, [...] a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente 

fechado.Incabíveis a substituição por pena restritiva de direito e a 

suspensão condicional da pena [...].No mais, tendo em vista que o réu 

esteve preso durante toda a tramitação deste feito, nego ao mesmo o 

direito de apelar em liberdade[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47554 Nr: 754-02.2019.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes Duraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 CERTIFICO e dou fé que nada data de hoje, recebemos informações da 

Secretaria da Vara Única da Comarca de Sapezal, através do Servidor 

Alan, matricula 38068 da remessa do CD(mídia) da audiencia realizada 

naquele Juízo , via correo.

Certifico ainda que o referido servidor informou o numero do código de 

rastreabilidade do correio, qual seja, OD075455822.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46453 Nr: 313-21.2019.811.0031

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHCdC(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

Considerando a negativa de vaga, conforme resposta da Central de 

Vagas, juntada à ref.: 122, ao tempo em que DETERMINO a liberação do 

adolescente CARLOS HENRIQUE CRUZ DO CARMO da custódia cautelar 

anteriormente decretada, tendo em vista o encerramento do prazo da 

mesma, DETERMINO o acolhimento institucional daquele em ambiente 

adequado, em localidade diversa da Casa Lar Santana, onde se encontra 

institucionalizada a vítima.

1) EXPEÇA-SE, oportunamente, a competente guia de acolhimento.

2) OFICIE-SE a Autoridade Policial, COM URGÊNCIA, para os devidos fins.

3) COMUNIQUEM-SE: o Conselho Tutelar, o Prefeito, o Secretário de 

Assistência Social e a Coordenação da Casa Lar Santa, para os devidos 

fins, sob pena de crime de desobediência.

4) CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério Público do teor desta 

decisão.

5) INTIME-SE o menor infrator, bem como o seu Curador Especial, Dr. Luiz 

Eduardo Piroselli, do teor desta decisão.

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, expedindo o adequado e 

servindo a cópia da presente decisão como MANDADO DE INTIMAÇÃO, 

OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA e ALVARÁ DE LIBERAÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000078-03.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO FERREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA DECISÃO Processo: 1000078-03.2020.8.11.0031. 

REQUERENTE: SIVALDO FERREIRA DE SA REQUERIDO: INSTITUTO DE 

ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de ACÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por SIVALDO FERREIRA DE SÁ em 

face de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO 

ESTADO (MT SAÚDE). O autor alega que é funcionário público inativo do 

estado de Mato Grosso, aposentado por invalidez e beneficiário do Plano 

de Saúde Mato Grosso Saúde (MT-SAÚDE) sob o nº 

7003.00017440.1.002. Afirma que é portador de deficiência auditiva 

sensorioneural de grau profundo, em ambas as orelhas/ouvidos, 

necessitando do implante de aparelho auditivo modelo NUCLEUS 6 com 

sistema FM, assistente remoto, sistema smart, a prova d’agua com 

controle remoto e Equipamento de monitorização de nervo facial sistema 

NIM, com kit de 4 canais pareados EMG e sonda estimuladora, ou seja, de 

implante coclear bilateral, conforme prescrição médica. Noticia que o 

requerido após receber solicitação de pedido de cirurgia de implante 

coclear bilateral, negou o procedimento cirúrgico com relação ao custeio 

da prótese auditiva, alegando inexistência de cobertura contratual do 

aparelho. Ao final pediu, em sede de tutela de urgência, que o requerido 

autorize e arque com os procedimentos cirúrgicos solicitados pelos 

médicos, inclusive, com a aquisição da prótese - um implante coclear 
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modelo NUCLEUS 6 com sistema FM, assistente remoto, sistema smart, a 

prova d’agua com controle remoto e Equipamento de monitorização de 

nervo facial sistema NIM, com kit de 4 canais pareados EMG e sonda 

estimuladora -, a fim de que se restabeleça a audição do autor. Juntou os 

documentos pertinentes. É o relatório do necessário. Fundamento e 

decido. A respeito das tutelas de urgência, o NCPC, prevê o seguinte: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Nas palavras do ilustre professor DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES “A concessão da tutela provisória é 

fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência 

do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. Se 

ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão 

não será fundada na certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade – 

de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil – Volume Único – 

Editora JusPODIVM). Nesta toada, pelo menos à princípio, vislumbro com 

clareza a plausibilidade do direito alegado pela parte autora (fumus boni 

juris), bem como o risco de perecimento do seu direito (periculum in mora). 

É que ao analisar a documentação apresentada, observo que há 

elementos nos autos, que evidenciem que o pleito merece amparo do 

Poder Judiciário. Explico: A meu ver, a negativa do requerido em arcar com 

o custo da prótese auditiva, fere os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, notadamente quando observo que a autor está em dia 

com os pagamentos devidos e possui indicação médica para corrigir a 

perda auditiva que impacta diariamente de forma negativa na sua 

qualidade de vida. Assim, entendo que há de prevalecer o Direito à Saúde, 

direito este que possui status constitucional e reflete diretamente a 

Dignidade da Pessoa Humana, sendo inválida a cláusula do contrato que 

desrespeita o comando constitucional, inviabilizando o paciente de um 

tratamento digno do início ao fim. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS 

DO ART. 300, DO NCPC - PREENCHIMENTO - DEFERIMENTO - PLANO DE 

SAÚDE - PROCEDIMENTO URGENTE - NEGATIVA DE COBERTURA - 

PERÍODO DE CARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - ART. 35-C, DA LEI 

9.658/98, C/C ART. 2º, DA RESOLUÇÃO 13 DO CONSU - MULTA DIÁRIA - 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do 

processo. Presentes os elementos que evidenciem a probabilidade de 

direito e sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida 

demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser deferida a liminar 

pleiteada, não havendo que se falar em sua revogação. O art. 35-C, da Lei 

nº 9.656/98, dispõe que, quando paciente se encontra em situação que se 

enquadra às hipóteses de urgência ou emergência, é obrigatória a 

cobertura dos procedimentos necessários à manutenção de sua vida e 

integridade física, independente de o plano ainda estar sujeito ao período 

de carência. Ademais, inexistindo exclusão expressa no contrato do 

procedimento pretendido, havendo cobertura para o tratamento do mal que 

acomete a segurada e, uma vez constatada a necessidade da realização 

dos exames e tratamento prescrito pelo médico especialista, deverá ser 

realizada da maneira mais rápida e precisa possível, pois quanto mais 

cedo diagnosticada a doença, mais rapidamente começará o tratamento e 

maior será a chance de salvar a vida do paciente. A multa diária 

configura-se em uma ferramenta de auxílio à determinação judicial a fim de 

que o réu atue nos termos da conduta imposta pelo órgão jurisdicional. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0407.17.002175-9/001, Relator(a): 

Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/11/2017, publicação da súmula em 24/11/2017). Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que presentes os requisitos do 

art. 300 do NCPC e DETERMINO que o requerido arque e autorize os 

procedimentos cirúrgicos solicitados pelos médicos, inclusive, com a 

aquisição da prótese - um implante coclear modelo NUCLEUS 6 com 

sistema FM, assistente remoto, sistema smart, a prova d’agua com 

controle remoto e Equipamento de monitorização de nervo facial sistema 

NIM, com kit de 4 canais pareados EMG e sonda estimuladora -, a fim de 

que se restabeleça a audição do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arbitramento de multa diária, no caso de descumprimento. DEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, ante a situação de hipossuficiência financeira 

comprovada nos autos. INTIME-SE pessoalmente o Presidente do Instituto 

de Assistência à Saúde do Servidor do Estado - Mato Grosso Saúde 

(representante legal), para o cumprimento da presente ordem judicial. 

CITE-SE por remessa o Procurador da Autarquia, para apresentação de 

Contestação no prazo legal. CUMPRA-SE servindo a presente decisão 

como (mandado/notificação/ofício/carta/precatória). NORTELÂNDIA, 10 de 

março de 2020. Dr Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-07.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-07.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:ARNALDO SILVA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAROLINE NUNES MODESTO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 28/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-89.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE NUNES MODESTO OAB - MT27887/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000124-89.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:ARNALDO SILVA 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAROLINE NUNES MODESTO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 28/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-04.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000410-04.2019.8.11.0031 REQUERENTE: LETICIA PEREIRA DANTAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se o requerido 

para apresentação de Contestação no prazo legal. Em seguida, intime-se o 

requerente para apresentação de Impugnação à Contestação no prazo 

legal. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 9 

de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-21.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000383-21.2019.8.11.0031 REQUERENTE: VALCIR LEAL REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Determino a designação de nova audiência de conciliação a ser marcada 

pela Secretaria, conforme disponibilidade da conciliadora, devendo a parte 

requerida ser intimada no endereço informado pelo requerente em sua 

última petição. Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado. 

NORTELÂNDIA/MT, 9 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-20.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000396-20.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ERNESTO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Intime-se o requerente para 

apresentação de Impugnação à Contestação no prazo legal. Em seguida, 

tornem os autos conclusos. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 9 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-64.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE NORTELANDIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000406-64.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ADEMIR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE NORTELANDIA S.A. Vistos etc. Intime-se o 

requerente para apresentação de Impugnação à Contestação no prazo 

legal. Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 9 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000265-45.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGO FLORENCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000265-45.2019.8.11.0031 REQUERENTE: JOSE CARLOS GOMES DA 

CRUZ REQUERIDO: MARCELO RODRIGO FLORENCIO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Ante o documento de ID 27844391, DETERMINO a intimação do 

requerente, para que manifeste o que for de direito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de preclusão. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 9 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-05.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY AMILY ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000300-05.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ADRIELLY AMILY ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. I – Certifique-se a 

tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as suas 

Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 10 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000096-29.2017.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELMA ALVES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000096-29.2017.8.11.0031 EXEQUENTE: JOSE DELMA ALVES LEITE 

EXECUTADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. I 

– Certifique-se a tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar 

as suas Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 10 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-31.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

VERA RITA PORTELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000253-31.2019.8.11.0031 REQUERENTE: VERA RITA PORTELA ALVES 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. I – 

Certifique-se a tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as 

suas Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 10 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-78.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000224-78.2019.8.11.0031 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA 

VIANA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. I – Certifique-se 

a tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as suas 

Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 10 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-32.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA DE CAMPOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000240-32.2019.8.11.0031 REQUERENTE: ELAYNE CRISTINA DE 

CAMPOS FREITAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. I – 

Certifique-se a tempestividade. II - Intime-se o recorrido para apresentar as 

suas Contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo legal. III - Após, 

remetam-se os autos a Turma Recursal dos Juizados Especiais com as 

nossas homenagens. IV – Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 10 de março de 

2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JAYKSON BARRETO CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000421-33.2019.8.11.0031 INTERESSADO: JAYKSON BARRETO 

CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se 

o requerente para apresentação de Impugnação à Contestação no prazo 

legal. Em seguida, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

NORTELÂNDIA/MT, 10 de março de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-59.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000126-59.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:CARLA 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

de Nortelândia Data: 28/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA 

VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46096 Nr: 446-90.2013.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O, EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 b) JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora e DECRETO o divórcio 

das partes e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.IV - DISPOSIÇÕES FINAISAnote-se que a cônjuge virago voltará a 

usar o nome de solteira.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, pois que: a) regular a 

natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do 

serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele 

realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido,(...)O(A) 

ilustre defensor(a) Dr(a). Eduardo Moreira de Oliveira Silva (OAB/MT nº 

22577/O) foi nomeado(a) pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu 

grau, fazer a defesa da parte requerente, já que esta não possuía 

condições de contratar advogado, bem como pela inexistência de 

Defensoria Pública na localidade. Assim, nos termos do art. 22, § 1º, da 

Lei 8.906/94, havendo o total de um ato praticado, pedido de julgamento 

antecipado, fixo os seus honorários em 02 (duas) URH’s, considerando 

que apenas 01 (um) ato foi praticado (impugnação à contestação), que 

deverão ser pagas pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar 

a assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo 

defensor dativo.Quanto ao(à) causídico(a) nomeado(a) para a parte 

requerida, Dr(a). Régis Rodrigues Ribeiro (OAB/MT nº 4.936/O), no 

montante de 02 (duas) URH’s, considerando que apenas 01 (um) ato foi 

praticado (contestação por negativa geral), que deverão ser pagas pelo 

Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária 

aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo(a) defensor(a) 

dativo(a).(...)Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para as averbações junto ao Cartório competente, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observado em tudo a novel CNGC.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 56234 Nr: 936-73.2017.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO CABRAL DA SILVA, Rg: 

53192947 PR, Filiação: Fransisco Pedro dos Santos e Grinalro Cabral da 

Silva, data de nascimento: 17/09/1969, brasileiro(a), natural de 

Quebrangulo-AL, convivente, pedreiro e atualmente em local incerto e não 

sabido KAMILA PAULINO, Rg: 109436984 PR, Filiação: Cleonice Paulino, 

data de nascimento: 16/11/1990, brasileiro(a), natural de Londrina-PR, 

convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.I - RELATÓRIOTrata-se de medidas protetivas requeridas 

pela ofendida, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em caráter de 

urgência, haja vista as necessidades assecuratórias em relação à 

vítima.As medidas pleiteadas foram deferidas de forma parcial ou total.Em 

razão do lapso temporal decorrido desde a data da concessão das 

medidas protetivas, determinou-se a intimação pessoal da ofendida para 

se manifestar quanto à manutenção daquelas. Contudo, a autora 

devidamente intimada, manifestou-se pela desnecessidade das medidas 

protetivas ou quedou-se inerte ou deixou de ser intimada por não ter sido 

encontrada e, assim, sequer se manifestou a respeito.O Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do feito.II - FUNDAMENTAÇÃOO processo 

deve ser extinto com resolução do mérito.É que, outrora concedidas as 

medidas protetivas de urgência, agora a ofendida demonstra desinteresse 

na manutenção delas, não havendo qualquer informação nos autos de 

eventual descumprimento por parte do agressor.Então, verificada a atual 

desnecessidade das medidas protetivas, seja pelo fato de a vítima ter se 

manifestado pela prescindibilidade delas, seja pelo fato de não ter se 

manifestado a seu respeito, seja pelo fato de não ter informado o seu atual 

endereço, é justo se presumir a superação do estado de crise, a revelar 

que a concessão daquelas (medidas protetivas de urgência) era o próprio 

mérito da demanda. No respeitante: “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. (...)” (TJDF - Processo nº 2009.02.1.005612-6 (472090), 1ª Turma 

Criminal do TJDFT, Rel. Leila Arlanch. unânime, DJe 18.01.2011). III - 

DISPOSITIVOAnte o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deikson Lourenço dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 07 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59243 Nr: 16-65.2018.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FAUZINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCINILDA SILVA DE SOUZA, Cpf: 

05747592122, Rg: 26545233, Filiação: Zilda da Silva Feitosa e Jesuelito de 

Souza, data de nascimento: 11/10/1996, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, do lar, Telefone 66996259862. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 08 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 2142-88.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALVES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON VINÍCIUS OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:22155/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO ALVES OLIVEIRA, Cpf: 

15764775841, Rg: 28.559.698-6, Filiação: Nilza José Alves Oliveira e Seni 

Ribeiro Oliveira, data de nascimento: 13/09/1978, brasileiro(a), natural de 

Guarulhos-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT em face de FABIANO ALVES 

OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 169/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2018

 - Valor Total: R$ 195,44 - Valor Atualizado: R$ 195,44 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Revogo integralmente a decisão de 

arquivamento anterior.Não se olvida do Provimento n.º 13/2013-CGJ e do 

art. 1.199 da CNGC, que determinam o arquivamento provisório de 

execuções fiscais estaduais e municipais de valor inferior equivalente a 
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15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato-Grosso, o que 

corresponde em janeiro de 2019 a R$ 2.084,85 (dois mil, oitenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos).Tal montante é plenamente compatível 

com grandes centros econômicos, em que a atividade geradora de 

riquezas comporta a análise racional dos custos da cobrança em 

detrimento da recuperação fiscal.Todavia, em cidades de pequena 

expressão econômica como esta, tal imposição acaba inviabilizando a 

receita municipal, incentiva a inadimplência, acarreta perda de receita 

pública e ainda gera mais burocracia.Isto porque, exemplificativamente, o 

IPTU em geral cobrado nesta municipalidade é de baixo valor, em média de 

R$ 200,00 (duzentos reais).Assim, caso se exija o acúmulo daquele 

montante para o prosseguimento da execução fiscal, o cidadão poderá 

ficar inadimplente por mais de uma década, o que é circunstância 

irrazoável e desproporcional.Dito isto, toda e qualquer execução fiscal, 

independentemente de seu valor, terá andamento, notadamente porque as 

custas e despesas processuais serão arcadas por aquele que for 

condenado ao final, nos termos do art. 82, § 2º, do NCPC.A dívida ativa 

regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da 

Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando 

infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios 

acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá ser 

certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de penhora. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6.830/80. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos 

termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como CARTA 

COM AVISO DE RECEBIMENTO e MANDADO. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 23 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63233 Nr: 50-06.2019.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID COSTA HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON VINÍCIUS OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:22155/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAID COSTA HARTMANN, Cpf: 

03987693118, Rg: 1973902-8, Filiação: Maria do Carmo Costa Pereira e 

José Luiz Pereira, data de nascimento: 09/09/1967, brasileiro(a), natural de 

Altonia-PR, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/01/2019.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT em face de SAID COSTA 

HARTMANN, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 140/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2016

 - Valor Total: R$ 289,46 - Valor Atualizado: R$ 289,46 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Revogo integralmente a decisão de 

arquivamento anterior.Não se olvida do Provimento n.º 13/2013-CGJ e do 

art. 1.199 da CNGC, que determinam o arquivamento provisório de 

execuções fiscais estaduais e municipais de valor inferior equivalente a 

15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato-Grosso, o que 

corresponde em janeiro de 2019 a R$ 2.084,85 (dois mil, oitenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos).Tal montante é plenamente compatível 

com grandes centros econômicos, em que a atividade geradora de 

riquezas comporta a análise racional dos custos da cobrança em 

detrimento da recuperação fiscal.Todavia, em cidades de pequena 

expressão econômica como esta, tal imposição acaba inviabilizando a 

receita municipal, incentiva a inadimplência, acarreta perda de receita 

pública e ainda gera mais burocracia.Isto porque, exemplificativamente, o 

IPTU em geral cobrado nesta municipalidade é de baixo valor, em média de 

R$ 200,00 (duzentos reais).Assim, caso se exija o acúmulo daquele 

montante para o prosseguimento da execução fiscal, o cidadão poderá 

ficar inadimplente por mais de uma década, o que é circunstância 

irrazoável e desproporcional.Dito isto, toda e qualquer execução fiscal, 

independentemente de seu valor, terá andamento, notadamente porque as 

custas e despesas processuais serão arcadas por aquele que for 

condenado ao final, nos termos do art. 82, § 2º, do NCPC.A dívida ativa 

regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da 

Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando 

infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios 

acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá ser 

certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de penhora. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6.830/80. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos 

termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como CARTA 

COM AVISO DE RECEBIMENTO e MANDADO. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 23 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63249 Nr: 67-42.2019.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON VINÍCIUS OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:22155/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON GERALDO DA SILVA, Cpf: 

72570059668, Rg: 15107965, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/01/2019.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT em face de WILSON 

GERALDO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 115/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2018

 - Valor Total: R$ 85,16 - Valor Atualizado: R$ 85,16 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Revogo integralmente a decisão de 

arquivamento anterior.Não se olvida do Provimento n.º 13/2013-CGJ e do 

art. 1.199 da CNGC, que determinam o arquivamento provisório de 

execuções fiscais estaduais e municipais de valor inferior equivalente a 

15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato-Grosso, o que 

corresponde em janeiro de 2019 a R$ 2.084,85 (dois mil, oitenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos).Tal montante é plenamente compatível 

com grandes centros econômicos, em que a atividade geradora de 

riquezas comporta a análise racional dos custos da cobrança em 

detrimento da recuperação fiscal.Todavia, em cidades de pequena 

expressão econômica como esta, tal imposição acaba inviabilizando a 

receita municipal, incentiva a inadimplência, acarreta perda de receita 

pública e ainda gera mais burocracia.Isto porque, exemplificativamente, o 

IPTU em geral cobrado nesta municipalidade é de baixo valor, em média de 

R$ 200,00 (duzentos reais).Assim, caso se exija o acúmulo daquele 

montante para o prosseguimento da execução fiscal, o cidadão poderá 

ficar inadimplente por mais de uma década, o que é circunstância 

irrazoável e desproporcional.Dito isto, toda e qualquer execução fiscal, 

independentemente de seu valor, terá andamento, notadamente porque as 

custas e despesas processuais serão arcadas por aquele que for 

condenado ao final, nos termos do art. 82, § 2º, do NCPC.A dívida ativa 

regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da 

Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando 

infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios 

acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá ser 

certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de penhora. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6.830/80. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos 

termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como CARTA 

COM AVISO DE RECEBIMENTO e MANDADO. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 23 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50553 Nr: 84-83.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO RIBEIRO, Cpf: 21290793859, 

Rg: 1527399-7, Filiação: Antonia Ribeiro e Sebastião Olintro Ribeiro, data 

de nascimento: 06/08/1979, brasileiro(a), natural de Santo André-SP, 

convivente, pedreiro, Telefone 9973 3890. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos.Defiro o pleito do ente ministerial à Ref: 21 para citação 

do réu por edital.Ante a tentativa de localização da parte ré, a qual restou 

infrutífera (Ref:13), e o fato de não ter sido encontrado endereço daquela 

nos sistemas de informação disponíveis ao Ministério Público, conforme 

informado na manifestação Ref: 21, cite-se por edital com prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal.Ultrapassado o prazo do edital sem o comparecimento da parte ré ou 

a constituição de advogado, desde já DETERMINO a suspensão do 

processo e o curso do prazo prescricional, na dicção do art. 366 do citado 

Estatuto Processual Penal.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Ferreira Maciel, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 29 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63136 Nr: 2175-78.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALES AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON VINÍCIUS OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:22155/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JALES AFONSO DE OLIVEIRA, Cpf: 

13159038149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT em face de JALES AFONSO 

DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 189/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2016

 - Valor Total: R$ 182,92 - Valor Atualizado: R$ 182,92 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Revogo integralmente a decisão de 

arquivamento anterior.Não se olvida do Provimento n.º 13/2013-CGJ e do 

art. 1.199 da CNGC, que determinam o arquivamento provisório de 

execuções fiscais estaduais e municipais de valor inferior equivalente a 

15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato-Grosso, o que 

corresponde em janeiro de 2019 a R$ 2.084,85 (dois mil, oitenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos).Tal montante é plenamente compatível 

com grandes centros econômicos, em que a atividade geradora de 

riquezas comporta a análise racional dos custos da cobrança em 

detrimento da recuperação fiscal.Todavia, em cidades de pequena 

expressão econômica como esta, tal imposição acaba inviabilizando a 

receita municipal, incentiva a inadimplência, acarreta perda de receita 

pública e ainda gera mais burocracia.Isto porque, exemplificativamente, o 

IPTU em geral cobrado nesta municipalidade é de baixo valor, em média de 

R$ 200,00 (duzentos reais).Assim, caso se exija o acúmulo daquele 

montante para o prosseguimento da execução fiscal, o cidadão poderá 

ficar inadimplente por mais de uma década, o que é circunstância 

irrazoável e desproporcional.Dito isto, toda e qualquer execução fiscal, 

independentemente de seu valor, terá andamento, notadamente porque as 

custas e despesas processuais serão arcadas por aquele que for 

condenado ao final, nos termos do art. 82, § 2º, do NCPC.A dívida ativa 

regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da 

Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando 

infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios 

acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá ser 

certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de penhora. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6.830/80. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas 

supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos 

termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como CARTA 

COM AVISO DE RECEBIMENTO e MANDADO. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 30 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63151 Nr: 2190-47.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON VINÍCIUS OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:22155/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

32948751187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT em face de JOSÉ FERREIRA 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 171/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/12/2016

 - Valor Total: R$ 191,71 - Valor Atualizado: R$ 191,71 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Revogo integralmente a decisão de 

arquivamento anterior.Não se olvida do Provimento n.º 13/2013-CGJ e do 

art. 1.199 da CNGC, que determinam o arquivamento provisório de 

execuções fiscais estaduais e municipais de valor inferior equivalente a 

15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato-Grosso, o que 

corresponde em janeiro de 2019 a R$ 2.084,85 (dois mil, oitenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos).Tal montante é plenamente compatível 

com grandes centros econômicos, em que a atividade geradora de 

riquezas comporta a análise racional dos custos da cobrança em 

detrimento da recuperação fiscal.Todavia, em cidades de pequena 

expressão econômica como esta, tal imposição acaba inviabilizando a 

receita municipal, incentiva a inadimplência, acarreta perda de receita 

pública e ainda gera mais burocracia.Isto porque, exemplificativamente, o 

IPTU em geral cobrado nesta municipalidade é de baixo valor, em média de 

R$ 200,00 (duzentos reais).Assim, caso se exija o acúmulo daquele 

montante para o prosseguimento da execução fiscal, o cidadão poderá 

ficar inadimplente por mais de uma década, o que é circunstância 

irrazoável e desproporcional.Dito isto, toda e qualquer execução fiscal, 

independentemente de seu valor, terá andamento, notadamente porque as 

custas e despesas processuais serão arcadas por aquele que for 

condenado ao final, nos termos do art. 82, § 2º, do NCPC.A dívida ativa 

regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3° da 

Lei 6.830/80). Cite-se o devedor, por meio de CARTA COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida, nos 

termos do art. 8°, “caput” e incisos I, II e III, da Lei 6.830/80. Restando 

infrutífera, cite-se o devedor, por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, expedindo 

mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em 

nome do devedor para, de igual forma, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado poderá, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação da penhora. Em sendo positiva por qualquer um dos meios 

acima, não pago o débito nem garantida a execução, o que deverá ser 

certificado, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo 

ou auto de penhora. Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6.830/80. O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias (art. 22, § 1°). Em sendo negativa a citação nas formas 
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supracitadas, proceda-se a CITAÇÃO POR EDITAL do devedor, nos 

termos do art. 8°, inciso IV, da Lei 6.830/80, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido o prazo, certifique a Secretaria quanto ao pagamento da dívida 

ou garantia da execução. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como CARTA 

COM AVISO DE RECEBIMENTO e MANDADO. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 30 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56703 Nr: 1180-02.2017.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LIZIANE CAMILA BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADYSTON MOREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLADYSTON MOREIRA GONÇALVES, 

Cpf: 04116080101, Rg: 2361964-3, Filiação: Luzivania Moreira Gonçalves, 

data de nascimento: 09/08/1993, natural de Nova Canaã do Norte-MT, 

convivente, operador de máquina, Telefone (66) 9.9940-8915. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 08 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57037 Nr: 1348-04.2017.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA AUBRI DE ALMEIDA, Cpf: 

75523019100, Rg: 2161190-4, Filiação: Ivone Aubri e Joaquim Antonio de 

Almeida, data de nascimento: 01/02/1993, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, convivente, auxiliar de cobrança, Telefone (66) 99934-1018. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 08 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58504 Nr: 2102-43.2017.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEIDE DA SILVA, Cpf: 01198721103, 

Rg: 1.627.322-2, Filiação: Josefa da Silva e Antonio Barboza da Silva, data 

de nascimento: 19/02/1974, brasileiro(a), natural de Icaraima-PR, 

convivente, doméstica, Telefone 9649 6667 e atualmente em local incerto e 

não sabido EDSON DA SILVA ALCANTARA, Cpf: 99634309704, Rg: 

882.747, Filiação: Maria Lourdes Pereira da Silva e Jonas Nascimento 

Alcântara, data de nascimento: 22/12/1967, brasileiro(a), natural de 

Alcobaça-BA, convivente, serviços gerais, Telefone 9631 5156. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 08 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57727 Nr: 1733-49.2017.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 863 de 995



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON APARECIDO DA SILVA 

SANTOS, Cpf: 04406381198, Rg: 23762306, Filiação: Josefa Maria da 

Silva Santos e José Inácio dos Santos, data de nascimento: 17/10/1983, 

brasileiro(a), natural de Iguatemi-MS, solteiro(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 09 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58140 Nr: 1921-42.2017.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ARDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN RAFAEL DOS SANTOS GUEDES, 

Cpf: 05303469158, Rg: 2559035-9, Filiação: Rosana Aparecida Guedes e 

Aparecido Neves Guedes, data de nascimento: 28/12/1993, natural de 

Colíder-MT, solteiro(a), Telefone 66-99958-3448. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 09 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48800 Nr: 295-56.2015.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO MORAES, Filiação: Maria e 

Antonio, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 66 9954-6759. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

caso se faça necessário. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 14 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53565 Nr: 3757-68.2016.811.0063

 AÇÃO: Prestação de Serviços a Comunidade->Execução de Medidas 

Sócio-Educativas->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO VITOR DE ARRUDA, Filiação: 

Lucina de Arruda, data de nascimento: 24/02/1997, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente guia de medida 

socioeducativa referente ao menor infrator J. V. de A. pelo alcance de sua 

finalidade, com fulcro no art. 46, inciso II, da Lei 12.594/12.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Cientifique-se o Ministério Público.Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.Publique-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aray Henrique Barbosa, 

digitei.

Nova Canaã do Norte, 16 de outubro de 2019

Deikson Lourenço dos Santos Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010205-34.2016.8.11.0090
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Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Certidão de 

Impulsionamento Em conformidade com a Ordem de Serviço n. 001/2019 e 

nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vista a parte requerente para se manifestar acerca da 

juntada de certidão do Oficial de Justiça. NOVA C NORTE, 10 de março de 

2020 MARTA FERREIRA MACIEL Analista Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-000 TELEFONE: (66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-11.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY RASMUSSEN FACHIM BENDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE OAB - MT0014710S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010213-11.2016.8.11.0090 REQUERENTE: KELLY 

RASMUSSEN FACHIM BENDER REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. Vistos em mutirão. Verifica-se que até a presente data 

o pedido de gratuidade da justiça não foi analisado ou a decisão que 

concedeu a gratuidade da justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) 

Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então competente. Entanto, este 

magistrado possui entendimento diverso para a concessão da benesse, 

que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a 

Carta Política de 1988. Com isso, a alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será 

presumido hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica 

pela Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma 

dos rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta 

pelo casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando 

mais de uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro 

para a atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. 

§ 3º. Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as 

parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores 

concedidos por programas oficiais de transferência de renda e de 

benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se 

aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes 

que estejam residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. 

Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com 

despesas separadas, cada uma delas que buscar os serviços da 

Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para efeitos de 

aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de 

solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos 

dados da Receita Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou 

o processo terá seu regular prosseguimento independentemente de 

custas, taxas ou despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em 

caso de interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de 

jurisdição, exatamente como manda o parágrafo único do citado 

dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 18 de fevereiro de 2018, em regime de 

mutirão processual.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-51.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOMARADZKI MARTINS OAB - MT25452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000268-51.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ANDERSON RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação Indenizatória por 

Danos Morais proposta por ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA em face 

de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em que alega que possuía 

um débito no valor de R$ 14.100,48(quatorze mil e cem reais e quarenta e 

oito centavos) com a reclamada, e que em julho de 2017 renegociou o 

débito, vindo a firmar uma acordo em que pagaria R$587,52 (quinhentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e o restante de 

R$11.938,11(onze mil novecentos e trinta e oito reais e onze centavos), 

parcelados em quarenta e quatro vezes, contudo, após pagar todas as 

parcelas o nome do reclamante não foi retirado do cadastro de proteção 

ao crédito. A liminar foi indeferida (ID 16069650). Os pedidos formulados 

pela parte autora não merecem prosperar. Isso porque verifico que a parte 

autora não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, ou seja, não comprovou ter renegociado e pago os 

débitos, e, nem tampouco a inscrição do se nome cadastro de restrição ao 

crédito. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 
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ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe 

sendo possível a produção de prova negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Tendo em vista as informações trazidas pela parte 

autora (ID 16764933) o pedido de justiça gratuita mercê ser acolhido. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o benefício da justiça gratuita nos 

termos do artigo 99, CPC/15 e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-51.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOMARADZKI MARTINS OAB - MT25452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000268-51.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ANDERSON RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A I – 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem 

e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o processo 

está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, 

com base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação Indenizatória por 

Danos Morais proposta por ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA em face 

de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em que alega que possuía 

um débito no valor de R$ 14.100,48(quatorze mil e cem reais e quarenta e 

oito centavos) com a reclamada, e que em julho de 2017 renegociou o 

débito, vindo a firmar uma acordo em que pagaria R$587,52 (quinhentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e o restante de 

R$11.938,11(onze mil novecentos e trinta e oito reais e onze centavos), 

parcelados em quarenta e quatro vezes, contudo, após pagar todas as 

parcelas o nome do reclamante não foi retirado do cadastro de proteção 

ao crédito. A liminar foi indeferida (ID 16069650). Os pedidos formulados 

pela parte autora não merecem prosperar. Isso porque verifico que a parte 

autora não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, ou seja, não comprovou ter renegociado e pago os 

débitos, e, nem tampouco a inscrição do se nome cadastro de restrição ao 

crédito. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção 

daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe 

sendo possível a produção de prova negativa. Desta forma, os pedidos 

são improcedentes. Tendo em vista as informações trazidas pela parte 

autora (ID 16764933) o pedido de justiça gratuita mercê ser acolhido. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, defiro o benefício da justiça gratuita nos 

termos do artigo 99, CPC/15 e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-43.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO JULIO SIMPLICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000275-43.2018.8.11.0090 REQUERENTE: JOSE PAULO JULIO SIMPLICIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora, devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, 

para audiência de conciliação, uma vez que é automaticamente designada 

quando da distribuição do feito, não compareceu à solenidade e não 

apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua desistência. 

Assim, HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o 

devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil 

processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do 

trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 30 de 

janeiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-13.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMENIA DELLATESTA DA MATA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000277-13.2018.8.11.0090. REQUERENTE: GUEDES & MORAES LTDA - 

ME REQUERIDO: ESMENIA DELLATESTA DA MATA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Reclamação proposta por GUEDES & 

MORAES LTDA-ME em face de ESMENIA DELLATESTA DA MATA. As 

partes entraram em acordo e requereram a homologação (ID 18329553). 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

As partes efetuaram composição amigável, devendo a presente ação ser 

extinta com resolução do mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” 

do CPC/2015. Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 

9.099, de 26 de setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao 
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M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-95.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

GUEDES & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ADRIANO BATISTA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000278-95.2018.8.11.0090. REQUERENTE: GUEDES & MORAES LTDA - 

ME REQUERIDO: BRUNO ADRIANO BATISTA FERREIRA I – RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

– FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por GUEDES & MORAES LTDA-ME em face de BRUNO ADRIANO 

BATISTA FERREIRA. A parte reclamante requereu a desistência da ação, 

visto juntou petição inicial e documentos da parte errada. Assim, entendo 

que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir 

transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 84202 Nr: 2583-32.2019.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ DANIEL SANTANA DA SILVA, Cpf: 

00366997130, Rg: 032182636, Filiação: Elvira Rosa da Silva e Geraldo 

Santana da Silva, data de nascimento: 05/08/1963, brasileiro(a), natural de 

São José do Xingu-MT. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA QUALIFICADO, ACERCA 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR, 

SALIENTANDO-SE QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DESSAS 

MEDIDAS ENSEJARÁ A DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA.

Resumo da Inicial: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Despacho/Decisão: (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 22 da 

denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006) CONCEDO a T. A. DE 

J. as medidas postuladas, e aplico imediatamente a J.D.S. DA S. as 

seguintes medidas de urgência: 1)Proibição do agressor de aproximar da 

ofendida e de seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 300 

(trezentos) metros entre estes e o requerido; 2)Proibição de contato com a 

ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; 3)Proibição 

de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e o seu 

trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica. Indefiro o 

pedido de afastamento do lar, uma vez que J.D. S. DA S. e T.A. DE J. não 

mais coabitam. Indefiro o pedido de restituição de bens eventualmente 

subtraídos pelo requerido, pois não há nos autos notícias de que J.D.S. DA 

S.tenha agido dessa forma. Intime-se a requerente/vítima pessoalmente 

desta decisão, cientificando-a de que, caso J. D. S. DA S. descumpra 

qualquer das medidas acima impostas, deverá procurar imediatamente a 

Delegacia de Polícia, o Ministério Público ou mesmo o Fórum local para a 

adoção das medidas pertinentes. As medidas terão validade pelo prazo de 

6 meses e após este prazo serão automaticamente revogadas, sendo 

que, caso manifeste o interesse em mantê-las, deverá a vítima 

comparecer à Secretaria do Fórum e informar, com pelo menos 01 mês de 

antecedência, devendo o servidor certificar nos autos. " (...)

Advertência: O DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DESSAS MEDIDAS 

ENSEJARÁ A DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 28 de dezembro de 2019

Bruno César Singulani França Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83849 Nr: 2356-42.2019.811.0091

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Nova Monte Verde/MT - Vara Única

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

EDITAL Nº 01/2020

O Exmo. Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz e Diretor do Foro da 

Comarca de Nova Monte Verde/MT, no uso de suas atribuições legais, e 

em obediência ao disposto nos artigos 425 e 426 da Lei 11.689 de 09 de 

junho de 2008, que alterou os dispositivos do Decreto Lei nº 3.689 (Código 

Processo Penal Brasileiro), FAZ SABER a todos que virem que 

conhecerem do presente EDITAL a versão LISTA DE JURADOS 

DEFINITIVA desta Comarca para o ano de 2020, conforme segue:

JURADOS TITULARES:

1. NATHIELE MARTINS

2. JAIR ALVES SILVA

3. CIRENE APARECIDA DA ROSA

4. RICARDO ZORZI

5. ROBSON DE OLIVEIRA

6. ZENILDA ALVES DOS SANTOS

7. JESSICA SIMÃO

8. NEUZA APARACIDA SOARES B. PRADO

9. EDUARDO GALVÃO

10. THIAGO COUTINHO DOS SANTOS

11. SIDNEY LEITE DE OLIVEIRA

12. CLEISIVAN ONOFRE

13. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

14. GISLAINE MANTELLI

15. GREIDIELLE FACCO PAULINO

16. ENELIZE APARECIDA SIMA

17. EVERALDO MARTINS VILELA

18. DANIELLY RODRIGUES

19. ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES

20. JOÃO PAULO CHICOTE FILHO

21. RAILSON DA SILVA SANTOS

22. ALTAIR TERRES MARCONDES

23. PAULO ALBERTO BLEY

24. JANETE SOARES

25. WANDERLEY PEREIRA DE CARVALHO FILHO

JURADOS SUPLENTES

1. GILSON TIAGO RIBEIRO
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2. ADEMIR URTADO JUNIOR

3. ELIANE M. SALOMÃO

4. ANA CAROLINE S. SILVA

5. PATRICIA SOARES BITENCOURT

6. JANETE GOMES DOS SANTOS LIMA

7. VALDOMIRO PODALSKI

8. HELIO DA SILVA

9. DRIELLE LAMÔNICA

10. ANDREA ALVES DA SILVA COELHO

Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.’ (NR)

 Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR)

 Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1º Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2º O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.’ (NR)

 Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.’ (NR)

 Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR) Art. 441. 

Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado 

sorteado que comparecer à sessão do júri.’ (NR)

 Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 01 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR)

 Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR)

 Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.’ (NR)

 Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.’ (NR)

 Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código. (NR) e para 

que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM Juiz a lavratura do 

presente Edital de conhecimento e intimação de todos os jurados e 

jurisdicionados, devendo ser ele afixado no átrio do Fórum, no local de 

costume, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Monte Verde/ MT, 27 de janeiro 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 39951 Nr: 1683-64.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hipercard Adm de Cartão de Crédito LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Não obstante o pedido de “cumprimento de sentença” manejado, 

verifica-se a ausência de instrumento procuratório outorgando poderes ao 

advogado em nome da parte-exequente.

Neste sentido, deve haver a juntada de procuração em seu nome, isto 

para estar formalmente representada processualmente.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize a sua representação processual, juntado documento de 

procuração;

a. Não havendo a juntada de procuração, INTIMAR o exequente 

PESSOALMENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua 

representação processual, juntado documento de procuração;

2. Após, conclusos para análise da petição de “cumprimento de 

sentença”.

Nova Monte Verde/MT, 05 de março de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000354-82.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA REZENDE SANTOS (REQUERENTE)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Inicialmente, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao 

disposto nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Isto porque, 

em análise da Inicial, requer a parte-autora a aplicação do art. 319, §1º, do 

CPC, alegando desconhecer “os invasores”, o que impossibilita a 

qualificação deles. Entretanto, é da própria Inicial que o requerido seria 

possuidor de um imóvel rural vizinho, denominado Fazenda Água Boa. 

Transcreve-se trecho: Já o Requerido, é possuidor de um imóvel rural 

vizinho ao imóvel do Requerente, denominado Fazenda Água Boa, onde 

explora a área com pecuária. Aproveitando -se desta situação geográfica, 

resolveu apropriar -se de parte da área do Requerente, desmatando parte 

da área do Requerido para criação de pasto para os seus semoventes, 

colocando, inclusive, cercas e porteiras como se a referida área fosse 

uma extensão da sua propriedade. Nesse sentido, a parte-autora, embora 

pleiteie diligências do Juízo para obtenção das informações quanto à 

qualificação do requerido (ou requeridos), não indica a impossibilidade de 

fazê-lo. Pelo contrário, indica que o requerido seria proprietário da 

fazenda vizinha, pecuarista. Não houve pela parte-autora a indicação de 

que a obtenção de tal informação é impossível ou excessivamente 

onerosa. Assim, deve isto ser melhor explicado pela parte-autora, já que, 

pelo narrado, haveria a possibilidade de qualificação da parte-requerida. 

Portanto, nos termos do art. 321 do CPC, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR 

a parte-autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a Inicial, 

devendo: a) EXPLICAR a situação acima narrada, qualificando, se for o 

caso, a parte-requerida ou INDICAR a impossibilidade de fazê-lo; Por fim, 

frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Intimar. Cumprir.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010058-10.2013.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO ULCHAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINHO RODRIGUES DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Diante do longo decurso do 

tempo, impulsiono os autos para intimação da parte Exequente para que 

apresente cálculo com valor atualizado da dívida para posterior citação do 

Executado para pagamento. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-90.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALENTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

TRATOMAQ AUTO PECAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

ERON DA SILVA LEMES OAB - MT8358-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE (...) Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário e a parte requerida intimada para se manifestar (...) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000683-94.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Diante da necessidade de 

readequação da pauta do Juizado Especial, redesigno a audiência de 

conciliação para 06 de maio de 2020 (06/05/2020), às 15h30min. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de fevereiro de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco 

Mat. 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000579-05.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON GUISSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PICON BARBON (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Diante da necessidade de 

readequação da pauta do Juizado Especial, redesigno a audiência de 

conciliação para 07 de maio de 2020 (07/05/2020), às 14h30min. Nova 

Monte Verde/MT, 10 de fevereiro de 2020. Jaqueline Romeira Pacheco 

Mat. 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-84.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR AGUILERA CASSULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

GEISSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BASTIÃO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAILA ALEIDE BOING PEREIRA OAB - MT25392/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e considerando que 

a parte requerida alega não possuir condições de constituir advogado, 

NOMEIO a advogada Maila Aleide Boing Pereira - OAB/MT n. 25.392/O, 

para defender os interesses da parte requerida Sebastião Batista de 

Oliveira.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000026-89.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando o que dispõe o 

Provimento nº 06/2020-CM, impulsiono os autos a Contadoria desta 

comarca para realização do cálculo ou atualização do cálculo, conforme o 

caso, por meio do Sistema SRP. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000059-79.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando o que dispõe o 

Provimento nº 06/2020-CM, impulsiono os autos a Contadoria desta 

comarca para realização do cálculo ou atualização do cálculo, conforme o 

caso, por meio do Sistema SRP. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000057-12.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando o que dispõe o 

Provimento nº 06/2020-CM, impulsiono os autos a Contadoria desta 

comarca para realização do cálculo ou atualização do cálculo, conforme o 

caso, por meio do Sistema SRP. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000027-74.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando o que dispõe o 

Provimento nº 06/2020-CM, impulsiono os autos a Contadoria desta 

comarca para realização do cálculo ou atualização do cálculo, conforme o 

caso, por meio do Sistema SRP. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 1000025-07.2018.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT5203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Considerando o que dispõe o 

Provimento nº 06/2020-CM, impulsiono os autos a Contadoria desta 

comarca para realização do cálculo ou atualização do cálculo, conforme o 

caso, por meio do Sistema SRP. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010259-07.2010.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE MORAES SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsionamento por Certidão 

(...) Intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC (...) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-10.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE PAULA CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

8010090-10.2016.8.11.0091. REQUERENTE: VALDOMIRO DE PAULA 

CORDEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora VALDOMIRO DE PAULA 

CORDEIRO, propôs AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, em face da parte ré ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, visando a declaração de inexistência de 

débitos e da relação de consumo. Em audiência preliminar de conciliação, 

constatou-se a ausência da parte reclamante, eis que mesmo intimada, 

não compareceu na aludida sessão. Assim, corroborado da redação do 

ENUNCIADO 20 do FONAJE que prediz: O comparecimento pessoal das 

partes às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto, a extinção do feito é a medida que se impõe. A 

extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação 

pessoal das partes (art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti: Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná) Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências se deve ao princípio 

maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação 

entre os litigantes. Posto isso, considerando as cominações legais 

insertas no artigo 485, inciso III e V do NCPC c/c artigo 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95 e ENUNCIADO 20 do FONAJE, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, ante a ausência injustificada da parte 

reclamante à audiência. Considerando que não houve a comprovação de 

que a ausência decorreu de força maior (art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95), 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, caso 

queira ajuizar esta demanda novamente, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE e item 5.9.1, inciso II, Seção 9, da CNGC, não 

podendo a parte repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio 

pagamento das custas processuais deste feito, uma vez que a medida tem 

caráter punitivo, não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça. 

Nesse sentido: (TJMT - RI 4062/2011, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, 

Turma Recursal Única, julgado em 10/07/2012, publicado no DJE 

16/08/2012). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Submeto à apreciação da juíza de direito (togada) 

para fins de homologação, segundo o regimento do artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Intimem-se. TATIANE BARROS 

PERROT JUÍZA LEIGA Processo: 8010002-35.2017.8.11.0091. 

REQUERENTE: LUCILENE LOPES DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DA PRELIMINAR REJEITO 

A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO DE 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, eis que a lide prescinde de realização de 

perícia técnica judicial, mormente que nem de longe a lide é considerada 

complexa. Fundamento e decido. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCILENE LOPES DE 

SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante que é consumidora dos serviços 

da empresa reclamada. Relata que no ano de 2014, nos dias 05, 06, 07 e 

08, novembro/2016, houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por mais de 30 horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem 

material de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) e de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A reclamada, em 

sua defesa, nega o dito “Apagão”, inclusive que a UC da parte autora 

esteve ligada entre nos períodos das interrupções, pugnando pela não 

configuração de dano moral passível de indenização, bem como a 

ausência de pedido de providências na via administrativa. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida, bem como do documento juntado pela 

requerida sob o ID 6662181, verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço 

básico e essencial por mais de 40 (quarenta) horas, uma vez que "ficou 

sem energia pois a chave de seu transformador estava aberta (com 

fusível queimado) e houve demora no atendimento". Outrossim, não logrou 

êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do 

autor, uma vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de 

defesa, tendo se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre 

salientar que o dano moral é presumido, já que é notória a falta de energia, 

não havendo necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo 

extrajudicial. É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por 

mais de 40 horas gera danos graves, uma vez que esta urbe apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos materiais, o 

valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ; CONDENO ainda a reclamada a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Deixo de analisar o pedido de 

assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento 

processual a necessidade do pagamento de custas processuais, nos 

termos da lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus 

regulares efeitos legais. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Nova Monte Verde/MT, 28 de fevereiro de 2019. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000062-97.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte Autora da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 26 de fevereiro de 2020 (26/02/2020), às 

14h00, (MT), a ser realizada neste Juízo. Nos termos do art. 51, inciso I, § 

2º, da Lei 9.099/95, não comparecendo o Reclamante à audiência e não 

comprovando ausência por força maior, será condenado ao pagamento 

das custas do processo. Nova Monte Verde/MT, 01 de dezembro de 2019. 

Jaqueline Romeira Pacheco Mat 32709 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 

78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-97.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Certidão de 

Informação/Impulsionamento Compulsando os autos, observo que a parte 

Requerida Banco Bradesco Fin. S/A foi devidamente citada, compareceu 

em audiência e apresentou contestação nos autos - id. 20793642. 
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Todavia, quanto a parte A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - 

ME, a 1ª tentativa de citação restou infrutífera - id. 22255505 e quanto a 2ª 

tentativa - id. 26683469 não há como concluir com certeza absoluta sua 

citação válida, para comparecer na audiência designada para 26/02/2020 - 

id. 29603160, isto porque até a presente data o AR não foi devolvido em 

Juízo. A intimação 26683469 diz respeito a parte Autora Reclamante. 

Diante disso, a fim de evitar prejuízo as partes, redesigno nova audiência 

de conciliação nos autos para o dia 07 de maio de 2020 (07/05/2020), às 

15h00, a fim de oportunizar a conciliação entre a parte Reclamante e a 

parte Reclamada A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME. * 

CASO A PARTE Banco Bradesco Fin. S/A NÃO TENHA PROPOSTA DE 

ACORDO PARA OFERECER, FICA DISPENSADA DO COMPARECIMENTO, 

haja vista que já apresentou contestação tempestiva nos autos. NOVA 

MONTE VERDE, 10 de março de 2020. JAQUELINE ROMEIRA PACHECO 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-97.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE Certidão de 

Informação/Impulsionamento Compulsando os autos, observo que a parte 

Requerida Banco Bradesco Fin. S/A foi devidamente citada, compareceu 

em audiência e apresentou contestação nos autos - id. 20793642. 

Todavia, quanto a parte A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - 

ME, a 1ª tentativa de citação restou infrutífera - id. 22255505 e quanto a 2ª 

tentativa - id. 26683469 não há como concluir com certeza absoluta sua 

citação válida, para comparecer na audiência designada para 26/02/2020 - 

id. 29603160, isto porque até a presente data o AR não foi devolvido em 

Juízo. A intimação 26683469 diz respeito a parte Autora Reclamante. 

Diante disso, a fim de evitar prejuízo as partes, redesigno nova audiência 

de conciliação nos autos para o dia 07 de maio de 2020 (07/05/2020), às 

15h00, a fim de oportunizar a conciliação entre a parte Reclamante e a 

parte Reclamada A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - ME. * 

CASO A PARTE Banco Bradesco Fin. S/A NÃO TENHA PROPOSTA DE 

ACORDO PARA OFERECER, FICA DISPENSADA DO COMPARECIMENTO, 

haja vista que já apresentou contestação tempestiva nos autos. NOVA 

MONTE VERDE, 10 de março de 2020. JAQUELINE ROMEIRA PACHECO 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA RONDONÓPOLIS, 40, CENTRO, NOVA MONTE 

VERDE - MT - CEP: 78593-000 TELEFONE: (66) 35971691

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-24.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE SENTENÇA Processo: 

1000332-24.2019.8.11.0091. REQUERENTE: GERALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

Id. 23147544, no entanto não houve impugnação. Da preliminar. De 

incompetência de Juizado Especial Cível para o julgamento de causas 

complexas – falta de perícia técnica. Afasto a preliminar de incompetência 

dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, tendo em vista que os 

documentos acostados no processo são suficientes para o deslinde da 

lide. Passo à análise do MÉRITO da presente demanda. Trata-se de 

Reclamação c.c. pedido de tutela de urgência, ajuizada por Geraldo 

Rodrigues dos Santos em face de Oi Brasil Telecom, devidamente 

qualificados nos autos. Notícia que contratou um plano telefônico da 

empresa Requerida, a qual deveria contemplar o uso de 04 (quatro) linhas 

telefônicas pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), sendo 

as seguintes linhas: (66) 98427-8123 (terminal titular); 984082114; 

984285754 e 984280343. Sucede que passados alguns meses do plano 

contratado e que mesmo adimplente, a Requerida procedeu com o bloqueio 

da linha telefônica 66 984280343, sem nenhum motivo. Alega que este 

terminal telefônico era utilizado por sua esposa a qual necessita da 

referida linha para o trabalho. Afirma que diante do ocorrido fez inúmeras 

reclamações, mas sem êxito, alega mais que mesmo a linha bloqueada 

recebeu 02 (dois) boletos nos seguintes valores R$ 52,20 (cinquenta e 

dois reais e vinte centavos) e R$ 228,90 (duzentos e vinte e oito reais e 

noventa centavos), e mais, que diante do ocorrido ainda teve a sua conta 

telefônica 66 984278123 (terminal) desativada, bem como foi lhe habilitado 

outra linha nº. 984226724, por parte da Requerida, e ainda que diante da 

arbitrariedade da Requerida, não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Juntou documentos com a inicial. Liminar indeferida, Id. 

20941421, por falta de documentação. Realizada a audiência de 

conciliação em 26.09.2019 – Id. 24336055, a parte Requerida ofereceu 

proposta de acordo, no entanto não foi aceita pelo autor, assim restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, a Requerida 

contesta, Id. 23147544 em preliminar da incompetência do juizado especial 

cível para julgamento de causas complexa – falta de perícia técnica. E, no 

mérito pelo exercício regular do direito, uma vez que a linha 66 984280343, 

foi bloqueada devido ao atraso nos pagamentos das faturas 01/2019 e 

02/2019, as quais somente foram pagas respectivamente em 15.05.2019 e 

04.06.2019 e para comprovar anexa prints de telas sistêmicas. Contesta 

ainda que esta linha foi bloqueada parcialmente em 07.02.2019 e 

totalmente em 11.03.2019 e mais que consta protocolo 201900056687585 

em 03.04.2019 solicitando o desbloqueio, encontrando esta linha ativa e 

sem bloqueio atualmente, conforme prints anexo ao contexto da 

contestação. Contesta ainda, que a linha 66 984278123 está ativa e sem 

bloqueio e cadastrada no plano Oi Mais 40 GB e quanto a linha 66 

984226724 também contesta que está ativa no plano Oi Mais 40GB, e 

existindo contrato assinado pelo autor, conforme prints anexos. Contesta 

mais, que as cobranças as quais o autor alega indevidas refere-se à 

utilização dos serviços oferecidos pela Requerida, sendo impossível a 

anulação dos débitos, e mais contesta pela inexistência de danos morais, 

e ao final pela improcedência da ação. Contudo, não houve impugnação. 

Pois muito bem, observo na documentação anexada com a exordial, 

faturas dos meses de abril/2019 no valor de R$ 147,87 com vencimento 

em 18.04.2019, e no valor de R$ 228,90 referente aos períodos 

03.01.2019 a 03.02.2019, com vencimento em 22.02.2019, no entanto 

estas faturas não demonstram que de fato estas cobranças são indevidas 

na linha 66 984280343, a qual o autor diz que foi indevidamente 

bloqueada, pelas cobranças, e mais não consta nos autos nenhum 

comprovante de pagamento. Ademais, consta desses documentos 

apresentados pelo autor um contrato de parcelamento de débito referente 

as faturas 93920813 no valor de R$ 84,87 e nº. 111392096 no valor R$ 

86,69, do qual observa-se que o valor da 1ª parcela é de R$ 52,20 com 

vencimento em 16.04.2019, e as demais no valor de R$ 42,29. Por outro 

lado, observa-se que dos prints anexos ao contexto da contestação, que 

os valores do contrato de parcelamento de débito referem-se a linha 66 

984280343, os quais foram pagos em 15.05.2019 e 04.06.2019, logo 

demonstrando que o autor estava em débito com a Requerida, e assim o 

bloqueio na linha foi devido ao não pagamento das prestações devidas. 

Portanto, não havendo assim falhas na prestação dos serviços, como 

alegado pelo Requerente, uma vez que quem deu causa ao bloqueio da 

linha a época como alegado foi o próprio autos por falta de pagamento das 

faturas da linha 66 984280343. De tal modo, nos termos do artigo 373, 

inciso I do NCPC, competia ao Requerente o ônus de provar que não 

estava em débito com a Requerida nos períodos constantes das faturas. 

A doutrina de Misael Montenegro Filho nos ensina que “à parte não basta 

alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio et non probatio 

quase non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob pena de não ser 
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utilizada na formação do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o 

ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência 

do fato, sem acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui 

dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e 

não daquele que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de 

acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, 

Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). Desse modo, inexistindo ou não 

comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, sob a má 

qualidade dos serviços, que tenha atingido a sua honra, bem como a sua 

personalidade perante terceiros, a improcedência se impõe. Por oportuno, 

quanto ao dano moral este não se faz presente uma vez que a parte 

autora deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Posto 

isto, desnecessárias outras considerações, nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO pelo não acolhimento da preliminar e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA desta reclamação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo. Bruno César Singulani França Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34884 Nr: 934-52.2007.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Portanto, concorda-se com a possibilidade de penhora 

“online” de dinheiro (via Bacenjud) em nome da ME ELIZANDRA FERREIRA 

DE SOUZA - ME, juntando-se cópia do protocolo realizado.Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário e a parte-requerida intimada para se 

manifestar.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Dada a sistemática da 

ferramenta, o processo permanecerá em gabinete até a resposta. Nova 

Monte Verde/MT, 04/03/2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 316-30.2005.811.0107

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDY SAMUEL ALOBISE MINGHELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hennynk Fernando Prates - 

OAB:20967 MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B, WILLIAN 

RICARDO MELLO ZANONI - OAB:66404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:2.719-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O EXEQUENTE ROBERTO ZANONI, na pessoa de 

seu advogado, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 908,08 (novecentos e oito reais 

e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

106. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 454,04 

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 454,04 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo de encaminhamento ao protesto e das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71687 Nr: 1019-80.2013.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Bispo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 71687 (1019-80.2013.811.0106)

Na data de hoje, o Sr. Gestor Judiciário da Vara Única da Comarca de 

Novo São Joaquim certificou nos autos acima especificados a ausência de 

devolução, por advogado, de processo o qual fizera carga, mesmo após 

intimação para tal.

 Diante do exposto, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão para a devolução dos referidos autos à Secretaria Judicial.

 Condiciono qualquer futura manifestação da parte representada pelo 

faltoso causídico nos autos ao recolhimento dos valores da diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Sem prejuízo da expedição do mandado, determino que se anote no 

sistema informatizado APOLO/TJMT a proibição futura de nova carga dos 

autos pelo advogado que atualmente retém irregularmente os autos.

 Nos termos do artigo 234, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 

aplico ao referido causídico multa no percentual de ½ (metade) do salário 

mínimo de referência.

 Oficie à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para que tome 

conhecimento e adote as medidas disciplinares que entender necessárias, 

conforme o art. 434, inciso II, da CNGC do TJMT.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Novo São Joaquim, 11 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 71642 Nr: 972-09.2013.811.0106

 AÇÃO: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdNSJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 71642 (972-09.2013.811.0106)

Na data de hoje, o Sr. Gestor Judiciário da Vara Única da Comarca de 

Novo São Joaquim certificou nos autos acima especificados a ausência de 

devolução, por advogado, de processo o qual fizera carga, mesmo após 

intimação para tal.

 Diante do exposto, determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão para a devolução dos referidos autos à Secretaria Judicial.

 Condiciono qualquer futura manifestação da parte representada pelo 

faltoso causídico nos autos ao recolhimento dos valores da diligência do 
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Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Sem prejuízo da expedição do mandado, determino que se anote no 

sistema informatizado APOLO/TJMT a proibição futura de nova carga dos 

autos pelo advogado que atualmente retém irregularmente os autos.

 Nos termos do artigo 234, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, 

aplico ao referido causídico multa no percentual de ½ (metade) do salário 

mínimo de referência.

 Oficie à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB para que tome 

conhecimento e adote as medidas disciplinares que entender necessárias, 

conforme o art. 434, inciso II, da CNGC do TJMT.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Novo São Joaquim, 11 de fevereiro de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72757 Nr: 618-47.2014.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. Soares Araújo-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 

30635

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido 

na f. 188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72935 Nr: 756-14.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRX, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Defensora dativa da parte Exequente para que retire nesta 

Secretaria a certidão de honorários expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74133 Nr: 434-57.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSR, WMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Defensora dativa da parte Autora para que retire nesta 

Secretaria a certidão de honorários expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 530-38.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que se manifeste no prazo de cinco 

dias, na forma ordenada na f. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72759 Nr: 620-17.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR BATISTA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Faviano Branco - 

OAB:SP/342.587, Ricardo Nogueira - OAB:SP/211.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento no prazo de cinco dias sob pena de extinção do processo 

e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75136 Nr: 167-51.2016.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRV, YDSTdA, AVN, BRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:GO 29261

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de dez dias, tendo em vista o contido na 

f. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69216 Nr: 387-59.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Dalque da Costa, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 69216 (387-59.2010.811.0106)

 DEFIRO a liberação ao patrono da exequente do valor vinculado ao 

processo (fl. 128), referente aos honorários sucumbenciais, conforme 

pleito de fl. 134.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Após, aguarde-se o feito em secretaria, até que o executado deposite 

nos autos os valores da requisição de pagamento de fl. 123.

 Consigo, desde já, que a liberação dos valores devidos à exequente 

deverá ser feita em conta bancária em nome da própria parte, ou em nome 

de terceiro, desde que com instrumento de mandato específico para a 

prática de tal ato.

 Por fim, venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 528-97.2018.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 874 de 995



de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otanibra Morais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzoita Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Referência: Autos n.º 79450 (528-97.2018.811.0106)

 Cuida-se de Ação Reintegração de Posse movida por Otanibra Morais da 

Silva em desfavor de DEUZOITA ALVES DA SILVA.

 Conforme constara na decisão anterior, atualmente o princípio da 

cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível.

 Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante.

 No entanto, mesmo sendo minudenciadamente explicada a razão pela qual 

seria necessária a manifestação das partes, verifico que ambas as partes 

limitaram-se à praxe forense (a qual tecnicamente não concordamos) de 

indicar as provas que pretendem produzir, sem sequer manifestar-se 

acerca dos pontos que entendem controversos.

 Pois bem:

 Diante da não manifestação das partes acerca dos pontos 

controvertidos, resta na presente decisão sanatória trespassar tal tema, 

além de outros, conforme expresso no artigo 357 caput do Código de 

Processo Civil.

1) Das Questões Processuais Pendentes

 Analisando os autos, verifico que não subsistem questões pendentes de 

análise.

2) Da delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória e a especificação os meios de prova admitidos

 De acordo com os documentos anexados aos autos, verifica-se que as 

partes contradizem-se no que diz respeito a propriedade de um imóvel 

situado no Morro do Sobrado, lote 13, nesta referida Comarca.

 Neste sentido, fixo como ponto controvertido da presente demanda, a ser 

solvido pela instrução probatória, a propriedade e a posse da parte autora 

quanto ao imóvel pleiteado, bem como a prática de esbulho pela 

demandada.

 Salienta-se que, conquanto controvertidos pelas partes, não 

necessariamente todos os fatos acima apontados são interessantes à 

causa. Contudo, como ambas as partes se contradizem acerca de tais 

pontos, propicia-se a produção da prova a fim de se evitar arguições de 

cerceamento de defesa.

 Fica admitido como meio de prova a colheita do depoimento de 

testemunhas que serão arroladas pelas partes, conforme requerido em 

fls. 41/42.

3) Da distribuição do ônus da prova

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

 No caso presente, mantém-se a distribuição do ônus probatório na forma 

como disposto pelo CPC, cabendo aos demandantes provar suas 

alegações. Assim, é ônus da parte autora demonstrar sua posse anterior. 

Por sua vez, cabe ao réu desconstituí-las, na forma do inciso II do art. 373.

4) Das questões de direito relevantes para a decisão do mérito

 A ação em tela se alicerça nas disposições constantes do Código Civil 

atinentes ao direito possessório.

 5) Da audiência de instrução e julgamento

 Diante da solicitação da dilação probatória pela autora, designo audiência 

de instrução e julgamento para a data de 02 (dois) de Abril de 2020, às 

17hrs, no horário oficial do Estado de Mato Grosso.

 Determino às partes que depositem em cartório o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, nos termos do 

artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número da inserção no Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso de 

impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar referida 

ausência de forma minudenciada.

 Referido rol deverá ser apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da intimação da presente decisão, em prazo autorizado e 

conforme preconizado no artigo 357, parágrafo 4º, do Código de Processo 

Civil.

 Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do contraditório, a 

não apresentação do referido rol ou seu depósito extemporâneo 

acarretará a preclusão da possibilidade da produção da prova desta 

natureza.

 A intimação das testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 

caput do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio 

de seu patrono, juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo 

citado, sob pena de preclusão da oitiva da testemunha que não 

comparecer.

 Ficam às partes facultadas a condução da testemunha diretamente à 

solenidade, salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva 

da testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).

 Somente será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos 

previstos no parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I 

(frustração da intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser 

tempestiva, nos termos do parágrafo 1º.

 Acaso as partes intencionem a intimação justificada no inciso II, deverá a 

interessada apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão.

 Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da justiça gratuita, 

na oportunidade da apresentação da enumeração das testemunhas ou do 

pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, deverá ele recolher 

antecipadamente as custas do ato, sob pena de deserção, diante da 

inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Declaro preclusa a apresentação de pontos controvertidos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79010 Nr: 303-77.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMMR, NFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBdO, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Damas da Silva - 

OAB:MT 25387/B, Cleiton Otamiro Ferreira da Silva - OAB:MT 

16585/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

303-77.2018.811.0106, Protocolo 79010, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79496 Nr: 547-06.2018.811.0106

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNSJ, MMMR, NFR, EMBdO, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Damas da Silva - 

OAB:MT 25387/B, Cleiton Otamiro Ferreira da Silva - OAB:MT 

16585/A, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 19909/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

547-06.2018.811.0106, Protocolo 79496, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69545 Nr: 48-66.2011.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Augusto Jordão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivan Santana da Silva, Vilma Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilvan da Silva Maia - 

OAB:GO 14564, LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA - OAB:MT 23713/O

 Referência: Autos n.º 69545 (48-66.2011.8.11.0106)

 Cuida-se os autos de Ação de Manutenção de Posse que Antônio 

Augusto Jordão propôs em desfavor de ORIVAM SANTANA DA SILVA e 

VILMA FERREIRA DA SILVA.

 Na decisão anterior (fl. 193/193-v) fora a parte autora minuciosamente 

intimada para corrigir o valor da causa, e, consequentemente realizar a 

complementação das custas processuais.

 Muito embora esteja devidamente cientificado de tal decisão e mesmo já 

tendo transcorrido o prazo para o pagamento das referidas custas, o 

autor não a recolheu a, pelo compulso dos autos, vemos que não há 

qualquer decisão superior suspendendo os efeitos do decisum antes 

referido.

 Assim, na presente fase processual, vemos que o caso é de extinção do 

processo, eis que o artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro 

ao aduzir que:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

 Percebe-se por uma vaga leitura do regramento referido que a mera 

ausência de preparo da ação no prazo legal enseja o cancelamento da 

distribuição.

 Por preparo deve-se entender todas as custas processuais.

 No caso dos autos, vê-se que a parte autora fora intimada para 

recolhimento das custas mas quedou-se inerte.

 Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, com o 

cancelamento da distribuição.

 Insta ainda consignar que, diferentemente do que prevê o Código de 

Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a extinção do processo por 

ausência de recolhimento de custas independe de prévia intimação da 

parte, consoante assentado entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp 59142 / RS

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2011/0170053-9

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA REJEIÇÃO DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA.

1. Cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de 

sentença por falta de preparo. Nos casos em que não instaurada a 

relação jurídica processual, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias para 

recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá determinar o cancelamento 

da distribuição da impugnação e seu consequente arquivamento, 

independentemente de prévia intimação do impugnante ou de seu 

advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. Precedentes da Corte 

Especial.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Efetue-se o cancelamento da distribuição.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Proceda a juntada de cópia desta presente sentença aos autos em 

apenso, distribuído sob o código 69462.

 Intime-se o autor.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

 ____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 69462 Nr: 636-10.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivan Santana da Silva, Vilma Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Augusto Jordão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilvan da Silva Maia - OAB:GO 

14564, LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA - OAB:MT 23713/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5887/B

 Referência: Autos n.º 69462 (636-10.2010.8.11.0106)

Sentença

Relatório

 Cuidam-se os autos de Ação de Rescisão/Resolução de Contrato que 

Orivan Santana da Silva e Vilma Ferreira da Silva movem em desfavor de 

ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO.

 Concisamente, narram os autores que em meados de 2003, celebraram 

contrato de compra e venda de imóvel rural registrado sob a matrícula 

37.220 no CRI da Comarca de Barra do Garças – MT.

 Nos termos dos autores, teria o requerido caído em inadimplência para 

com as obrigações contratuais, não realizando os pagamentos conforme 

anteriormente acordado.

 Ainda, informam que o prazo para a satisfação completa das obrigações 

findou-se no ano de 2010, razão pela qual ingressaram com a presente 

ação com o intuito de desconstituir o pacto celebrado.

 Devidamente citado (fl. 116), apresenta o requerido a respectiva 

contestação, que ao seu tempo fora impugnada tempestivamente.

 Considerando a apresentação de ambas as partes de diversos 

documentos e recibos para comprovarem suas alegações, nomeou-se 

expert contábil para a elaboração de parecer técnico (fls. 571/584), sendo 

após homologado (fls. 611/612).

 Estando o feito apto para a prolação de sentença, vieram-me o feito 

concluso.

 É o relatório.

Fundamentação

 Inicialmente, cumpre-nos salientar que trata-se de lide complexa que se 

arrasta ao longo dos anos, de modo que imperioso discorrermos 

detalhadamente sobre o feito.

 Diante da natureza do feito, a perícia elaborada pelo expert assume papel 

crucial para a solução da discussão.

 Conforme apontado pelo perito, temos que assiste razão aos autores. 

Explico.

 Notadamente, analisando o contrato apresentado pelas partes, temos que 

este possui natureza bilateral, obrigando assim ambos os contratantes em 

realizarem obrigações específicas, de modo recíproco.

 Deste modo, a prestação de um representa, obrigatoriamente, a 

contraprestação pela outra.

 Assim, em um contrato de compra e venda, está o vendedor obrigado a 

ceder para o comprador coisa específica, sendo no feito o imóvel rural, ao 

passo que ao comprador é obrigado a entregar o vendedor quantia 

pactuada a título de contraprestação.

 Em havendo descumprimento de qualquer das partes, por decisão 

unilateral e imotivada, poderá o prejudicado requer a rescisão deste.

 Por suposto, temos que aos autores figuram como vendedores, 

comprometendo a ceder o imóvel rural ao réu, ao passo que este deveria 

pagar o montante de R$ 492.896,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, 

oitocentos e noventa e seis reais), sendo que a quantia de R$ 112.896,00 

(cento e doze mil, oitocentos e noventa e seis reais) deveriam ser pagos a 

título de entrada, ao passo que a quantia remanescente deveria ser paga 

até a data fixada como termo final do contrato, 28.05.2008.

 Considerando o parcelamento da obrigação principal, avençaram as 

partes pela conversão do valor liquidado em semoventes, de modo que a 

variação de preço da arroba do boi compensaria os juros e atualizações 

monetárias.

 Partindo desta premissa, insurge o autor que, expirado o prazo final para 

o adimplemento do contrato, estaria o réu em inadimplência com as 
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obrigações, não observando os prazos dantes acordados.

 Diante do ponto controverso na lide, determinou-se a realização de perícia 

contábil, a qual comprovou as alegações do autor.

 Nos termos do laudo pericial aportado ao feito, do total de R$ 492.896,00 

(quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais), 

pelo réu apenas fora adimplido a quantia de R$ 313.576,00 (trezentos e 

treze mil, quinhentos e setenta e seis reais), contabilizando 

aproximadamente 63,62% da obrigação principal, caracterizando deste 

modo a inadimplência do réu.

 A tese do autor no que diz respeito a inadimplência dos autores quanto a 

transferência do imóvel para seu nome não merece prosperar, uma vez 

que esta obrigação caracteriza-se de contraprestação de sua obrigação, 

de modo que o descumprimento de sua parte acarretará, automaticamente, 

na desobrigação dos autores.

 – DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL

 A teoria suscitada pelo réu não merece acolhimento, considerando que a 

teoria do adimplemento substancial refere-se ao inadimplemento de 

parcelas cuja importância seja diminuta, devendo ser insignificante em 

relação à parte cumprida.

 Conforme aponta o laudo do perito contábil, considerando os documentos 

e notas apresentadas por ambas as partes, temos que fora adimplido 

somente 63.62% do montante acordado, e, considerando se tratar de 

compra e venda de imóvel rural, não nos parece lógico adotar a referida 

teoria.

 Não fosse suficiente, as obrigações inadimplidas possuem natureza 

principal.

 Quanto ao tema, acompanha entendimento do Egrégio TJMT.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO – ILEGIITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA – PROVAS QUE 

DEMONSTRAM SUFICIENTEMENTE A LEGITIMIDADE DO BANCO/AUTOR – 

APLICAÇÃO DA TESE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

prova documental dos autos, especialmente a notificação de empenho da 

Cédula de Crédito Rural ao autor, é suficiente para comprovar a 

legitimidade para propor a ação de busca e apreensão. 2. A tese 

liberatória deve ser admitida somente no caso de inadimplemento irrisório, 

ou seja, quando a obrigação contratual estiver quase inteiramente 

cumprida, como, por exemplo, falta de pagamento de apenas uma parcela, 

mora ínfima, que não gera qualquer prejuízo para a parte credora. (Ap 

105918/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

 Deste modo, não há o que falar em adimplemento substancial.

 – DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

 A resolução do contrato é a consequência de fato superveniente à 

celebração do contrato, com efeito extintivo sobre a relação bilateral.

 Diante disto, o Código Civil, em seu artigo 475, leciona quanto a 

possibilidade da parte lesada pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, o que verifico não ser o caso, 

demonstrando o autor no interesse em manter a posse e propriedade do 

imóvel.

 Estando sobejadamente comprovada a inadimplência do réu, a medida de 

rigor seja a resolução do contrato, voltando a coisa ao status quo ante, 

extinguindo-se a relação contratual entre as partes.

 – DAS PERDAS E DANOS

 Aduzem os autores em sede de inicial pela condenação do requerido em 

perdas e danos, considerando que após a celebração do contrato, teria o 

requerido deixado de promover a manutenção devida dos pastos, cercas 

e curral.

 Considerando o pagamento de R$ 313.576,00 (trezentos e treze mil, 

quinhentos e setenta e seis reais), a título da obrigação principal do 

contrato, e considerando a resolução do contrato de compra e venda, 

certo é que o réu terá direito a devolução do valor depreendido, 

observando-se ainda a devida correção monetária, a qual fixo como 

marco inicial o termo final do contrato, 28.05.2008, aplicando-se como 

índices o INPC/IBGE.

 Entretanto, a título de perdas e danos pretendidas em inicial, reputo aos 

autores o direito na retenção de porção de 10% (dez por cento) do 

montante atualizado.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO PELO USO. - Diante da rescisão 

de promessa de compra e venda de imóvel em razão da inadimplência do 

adquirente, viável é a fixação de indenização pelo uso do bem, sob pena 

de enriquecimento sem causa do réu, que teve a posse à sua disposição, 

o que, aliás, independente do efetivo uso - No caso, a indenização fixada 

pelo Juízo a quo não se confunde com a cláusula de retenção, que têm 

naturezas diversas, esta, contratual e a outra, reparatória. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080610363, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 18/04/2019).

– DOS LUCROS CESSANTES

 No que diz respeito aos lucros cessantes, este não deverá ser 

considerado, uma vez que na própria narrativa dos autores, estes 

retornaram a posse da propriedade após o fim do prazo fixado como 

termo final.

 Embora tenha o requerido realizado pagamentos com atrasos, estes eram 

ao menos realizados. Assim, na medida em que o autor deixou de laborar 

na propriedade, este foi compensado pelos pagamentos do requerido. 

Cessando os pagamentos o autor retornou a administração do imóvel, pelo 

qual indefiro o pleito da parte autora.

Dispositivo

 Diante do exposto, extingo o feito, com resolução de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso I do CPC, a fim de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, determinando a resolução do contrato de compra e venda 

firmado entre as partes em razão da inadimplência demonstrada do 

requerido, devendo o montante adimplido ser restituído, devidamente 

atualizado, ao réu.

 A título de perdas e danos, defiro aos autores o direito na retenção de 

porção de 10% (dez por cento) do montante atualizado à ser restituído ao 

réu.

 Pelo princípio da causalidade, na linha do artigo 87, do CPC, CONDENO o 

réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

 CONDENO o réu ao pagamento de honorários de sucumbência em favor 

do patrono das partes autoras, no importe de 15 % (quinze por cento) 

correspondentes ao valor da ação, informado em sede de inicial.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78001 Nr: 938-92.2017.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 Referência: Autos n.º 78001 (938-92.2017.811.0106)

Cuida-se de manifestação apresentada pelo causídico da parte às fls. 

248/249, requerendo declaração de insubsistência da penalidade atribuída 

ante a ausência de representação.

 No caso dos autos, o advogado constituído mesmo devidamente intimado 

para apresentar as razões de apelação, quedou-se inerte, o que, 

consequentemente, ocasionou o sobrestamento do feito.

O profissional informou ter sido contratado verbalmente pela família do 

implicado para propiciar sua defesa até a prolação da sentença, muito 

embora o instrumento de mandato de fl.118-v não faça menção ao 

discorrido, expressando, pelo contrário, a outorga de poderes para 

interposição de recursos.

Em que pese tenha relatado ter contatado com a parte e seus familiares 

logo após a publicação da sentença, via contato telefônico, a fim de 
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informar o valor para continuar oportunizando a defesa do denunciado em 

sede recursal, tendo a parte alegado não possuir condições financeiras 

para possibilitar a constituição do causídico, medida necessária seria a 

comprovação da renúncia do mandato nos autos.

Cumpre pontuar, ainda, que não obstante a parte tenha informado ao 

oficial de justiça não mais possuir advogado constituído no momento da 

intimação quanto a prolação da sentença (fl.236), incumbe ao causídico 

anteriormente constituído comprovar a renúncia do documento 

procuratório.

Sucede que o artigo 265 do Código de Processo Penal preleciona que o 

defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, 

devendo comunicar previamente o juiz, sob pena de multa e outras 

sanções cabíveis.

 Por seu turno, o artigo 112, § 1º do Código de Processo Civil, e também o 

5º, §3º, do Estatuto da Advocacia, dispõem que o advogado poderá 

renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, porém, provar que 

cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto, continuando a 

representar a parte nos 10 (dez) dias seguintes à notificação da renúncia, 

salvo se for substituído antes do término desse prazo.

Isto posto, é dever do causídico, devidamente intimado para tanto, 

apresentar as razões recursais no prazo e forma legais, assim como é 

seu dever notificar o cliente da eventual renúncia, sendo certo, outrossim, 

que só depois de decorridos 10 (dez) dias dessa notificação, é que ficará 

isento do mandato assumido.

 Diante do exposto, INDEFIRO o petitório apresentado pelo causídico, 

mantendo, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, a multa 

de 10 (dez) salários mínimos de referência, pela sua desídia na 

representação de seu cliente com o abandono da causa.

 Encaminhe-se cópia da decisão à Procuradoria da Fazenda Estadual para 

que seja inscrita a multa como dívida ativa do Estado.

Na oportunidade, nomeio o Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva – OAB 

13983-A, para apresentar as razões recursais em favor do réu, no prazo 

improrrogável de 08 (oito) dias, fixando para tanto honorários advocatícios 

no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Após, independentemente do arrazoado, vista dos autos ao apelado para 

a apresentação das contrarrazões no mesmo prazo, nos termos do artigo 

600, caput, do Código de Processo Penal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79303 Nr: 450-06.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 79303 (450-06.2018.811.0106)

 Considerando petitório de fls.62, bem como o certificado às fl.65, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80288 Nr: 923-89.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Matias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helen Julia Barbosa Luz - 

OAB:MT 25584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT 5736/O

 Referência: Autos n.º 80288 (923-89.2018.811.0106)

 Sentença

Relatório

 Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), que João 

Batista Matias Sousa move em desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS.

 Intimadas as partes para manifestarem quanto ao interesse na realização 

de audiência de instrução e julgamento, estas em nada solicitaram.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 – Da preclusão da dilação probatória.

 Em uma análise mais aprofundada ao feito, vislumbro que, conforme aduz 

a decisão de fls. 100/100-v, nomeou-se expert para a produção de perícia 

médica, de modo a comprovar as alegações em sede de inicial.

 Contudo, verifico que a diligência aprazada sequer fora realizada.

 Adiante, foram as partes intimadas para manifestarem quanto a 

necessidade de dilação probatória e eventuais diligências que 

entendessem por necessárias.

 Registra-se que a decisão de estabilização do feito fora prolatada na data 

de 07 de fevereiro de 2020, sendo as partes intimadas por meio de seus 

respectivos patronos em 11.02.2020.

 Neste sentido, tem-se que o petitório de fls. 148/149, no que diz respeito a 

suspensão do feito, em nada alterará o prazo estipulado de 10 (dez) dias. 

Explico.

 Nos termos do artigo 313, os autos devem ser suspensos, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, em razão de parto ou adoção à advogada militante nos 

autos.

 Com isso, conforme documentos arrolados pela causídica, vê-se que o 

parto ocorreu na data de 30 de janeiro de 2020, de modo que a suspensão 

findou-se em 04 de fevereiro de 2020.

 Assim, não tendo nenhuma das partes manifestadas quanto a realização 

de novos atos, tampouco a retificação da perícia anteriormente designada, 

cristalina a preclusão quanto a requisição de dilação probatória, pelo que 

decreto-a nesta oportunidade.

 – Da Improcedência.

 Inicialmente, cumpre salientar que, tratando-se de direito disponível e 

tendo a parte autora em nada se manifestado quanto a necessidade de 

dilação probatória, entendo ser possível no momento a edição de sentença 

meritória.

 O capítulo XII, seção VII, subseção III do Código de Processo Civil, ao 

tratar especificamente da produção da prova documental, expressamente 

previu em seu artigo 434 caput que:

 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações.

 Referido comando normativo, que, a nosso ver, é uma das nuances do 

princípio da eventualidade, determina a produção da prova documental na 

oportunidade em que as partes primeiro falam aos autos, qual seja o autor 

na inicial e o réu na sua resposta.

 A própria legislação adjetiva civil, no artigo 435, traz a exceção à tal rígida 

regra, ao aduzir que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5o.

 Vê-se que o próprio regramento de regência prevê a possibilidade de 

produção posterior de prova documental em razão da novidade do 

referido documento, bem para comprovar (ou contrapor) fato ocorrido 

após aqueles articulados tanto na inicial quanto na contestação.

 Ainda que não expresso na lei, não podemos olvidar que a produção 

posterior de prova documental deve também ser permitida quando sua 

introdução no feito decorrer de anterior e necessária requisição judicial à 

autoridade pública que o possui – e cuja produção não fora possível, 

justificadamente, à parte - ou ainda quando for imprescindível que seja 
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pelo juiz determinada a sua apresentação a quem o detém, mediante 

prévio, expresso e justificado pleiteamento da parte a qual a produção de 

tal seara probante interesse.

 Por último, a lei permite a juntada extemporânea de documentação - como 

exceção à regra - que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis 

somente após a manifestação primária das partes, devendo, 

evidentemente, tal fato ser devidamente comprovado, sob pena inclusive 

de reputar-se a parte litigante de má-fé.

 No caso dos autos, a documentação encartada na inicial não demonstra, 

ainda que minimamente, o direito pleiteado. Explico.

 O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor.

 Deste modo, não sendo caso de inversão do ônus probatório, conforme 

documentos anexados ao feito, não logrou êxito a parte autora em 

comprovar o alegado.

 Em que pese tenha o feito considerável volume, analisando detidamente 

seu conteúdo não vislumbro documentos ou informações que, 

garantidamente, apontem o direito pleiteado pelos autores.

 Destaco ainda, que o contrato hostilizado que acompanha a inicial, se 

quer fora assinado por qualquer das partes.

 Ainda, embora devidamente intimado para apresentar outros meios de 

provas do seu alegado, este manteve-se em clara inércia.

 Assim, temos que nos autos, inexiste qualquer outra evidência mínima 

quanto a incidência dos direitos pretendido pela inicial, e, assim sendo, a 

improcedência dos pedidos da autora é medida de rigor.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL DADO EM 

GARANTIA HIPOTECÁRIA. Alegação, pelos embargantes, de ocorrência 

de coação e de irregularidades na celebração da escritura pública de 

confissão de dívida com garantia hipotecária. Falta de prova mínima dos 

fatos constitutivos do direito alegado pelos embargantes. Sentença de 

improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70080274459, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

27/03/2019).

 Dispositivo

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de indício razoável de prova material e julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas ou honorários em razão do deferimento da assistência 

judiciária gratuita deferida em fls. 100/100-v.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se as partes.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80289 Nr: 924-74.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso 

SANEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico da Silveira Barbosa - 

OAB:156.38/SP, Pétrick Joseph J. C. Pontes - OAB:MT 22890-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 80289 (924-74.2018.811.0106)

 Nos termos do artigo 234, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, 

aplico ao advogado CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA a penalidade de 

proibição de retirada dos autos em cartório, além de multa no patamar de 

meio salário mínimo de referência.

 Anote-se na capa dos autos referida proibição.

 Encaminhe-se cópia dos presentes autos à Polícia Judiciária Civil, para 

que apure a conduta prevista no artigo 356 caput do Decreto-Lei n.º 

2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro).

 Comunique-se à Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Mato Grosso, 

acerca da situação narrada.

 Intime-se o advogado penalizado para o pagamento da multa no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de constrição de valores e inscrição em dívida 

ativa.

 Cumpra-se a ordem encaminhada à este juízo.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 74754 Nr: 765-39.2015.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça & Associados - 

Escritório de Advocacia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A, Transpotencia 

Transporte Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:DF 119910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Otamiro Ferreira da 

Silva - OAB:MT 16585/A, James Allen Correia Fernandes - OAB:GO 

30635, RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB:DF 119910

 Referência: Autos n.º 74754 (765-39.2015.8.11.0106)

Pretende a parte exequente a prática de atos pelo juízo, nos termos do 

Princípio da Cooperação previsto no novo CPC/2015, a fim de garantir seu 

direito ao recebimento de crédito.

Contudo, no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, 

representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei nº 

13.869/2019, que “define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 

por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou 

a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído .”

Dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no 

artigo 36:

Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado 

para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Inicialmente, ressalte-se que o § 1º do artigo 1º da mesma lei estabelece 

que, além do dolo de agir, poderá também haver a prática do delito se 

ocorrer “mero capricho”, o que é demasiadamente subjetivo a ensejar 

diversos tipos de interpretações.

No ponto, destaco que em todo o texto da Lei 13.869/2019 há conceitos 

abertos, que demandam interpretações distintas, o que prescinde de 

prévia definição, para fins de que todos os seus aplicadores permaneçam 

seguros em sua atuação frente à incidência da lei penal.

Nesse contexto, tem-se que, por ativos financeiros, a depender da 

interpretação conferida, poderá ser compreendido como o dinheiro em 

espécie ou todo tipo de bens móveis ou imóveis que possuam valoração 

no mercado, razão pela qual não poderá haver a indisponibilidade em 

quantia que extrapole o valor estimado para a satisfação da dívida, sob 

pena de ser considerado fato rechaçado pelo ordenamento jurídico e 

tipificado como crime.

Por certo que a lei estabelece, como elementares do tipo, a necessidade 

de demonstração pela parte e de ausência de correção pelo juízo, 

contudo, eventual tentativa de ajuste poderá, a depender do caso 

concreto, não produzir o efeito de correção esperado, o que levará à 

prática do delito pelo magistrado e servidores que atuaram no sentido da 

constrição dos ativos, mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, 

frise-se, como será utilizado o termo “mero capricho”.

 Ademais, não se pode ignorar que perante esta Vara tramitam milhares de 

processos, com servidores e magistrados atuando por quantidade muito 

superior à indicada, os quais são, portanto, pessoas passíveis de 

equívocos, não sendo possível adotar atitudes a colocar em risco aqueles 

que laboram no Poder Judiciário em razão de processo de outrem, em 

condições já exaustivas e inadequadas.
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Portanto, se realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado é considerado 

crime por uma lei nova, forçoso concluir que todo o ordenamento jurídico 

discorda de tal postura desde a aprovação da lei, incluindo as esferas 

cível e administrativa, sob pena de possíveis responsabilidades nestas 

áreas, caso a parte ex adversa, que teve seus ativos bloqueados em 

excesso assim sustente, mesmo a par das leis e códigos já existentes em 

sentido contrário, que não prevalecem na hipótese (Código Civil de 2002 e 

Código de Processo Civil de 2015 e Lei 9.099/95), absorvidas pelo Direito 

Penal, conforme princípios acima amplamente comentados.

Ora, se é crime realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado e; se “mero 

capricho” (§ 1º do art. 1º), “ativos financeiros”, “exacerbadamente” e 

“valor estimado” (art. 34) comportam interpretações diferenciadas e; 

ainda, se a lei traz situação de risco aos magistrados e servidores do 

Poder Judiciário que atuem no ato de constrição dos ativos, seja 

considerando o homem médio falível ou mesmo a tentativa frustrada de se 

corrigir o ato conforme o esperado, não há como promover qualquer 

constrição de bens sem gerar riscos de toda sorte aos magistrados e 

servidores, o que afasta a possibilidade de arrestos e penhoras de bens 

em valores acima do saldo devedor ou em duplicidade ou de bens cuja 

procedência sejam desconhecidos.

Restam prejudicadas, neste mesmo contexto e em qualquer hipótese, as 

realizações de BACENJUDs, uma vez que, por sua própria natureza, o 

Sistema eletrônico, ao ser acionado, de imediato bloqueia valores em todas 

as contas bancárias, sendo certo que, mesmo havendo posteriormente a 

liberação de eventuais contas, poderá à frente se constituir em evidente 

excesso, seja em razão de tais quantidades bloqueios iniciais, seja se 

houver demonstração em embargos do devedor de que se trata de 

conta-salário ou outra conta que contenha valores que não possam ser 

alvo de bloqueios, dados estes que o Sistema Bacenjud não apresenta ao 

magistrado ou aos seus servidores autorizados.

Por todas as considerações aqui expostas, em que pese entenda ter 

havido um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso acolher a vontade 

do povo que aprovou a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 

13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos conceitos jurídicos 

indeterminados contidos na dita lei, eis que não é possível, nas condições 

atuais, realizar a contrição tal como pretendida pela parte credora, sob 

pena de responsabilidades.

Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos em 

que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à penhora e 

em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, comprovadamente, 

demonstrando ainda que o mencionado bem encontra-se livre de outros 

gravames ou impedimentos legais, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76860 Nr: 180-16.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Renan Silva Araújo, Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76860 (180-16.2017.811.0106)

 Após tentativa frustrada do procedimento de penhora on line, requer o 

exequente seja oficiado à Receita Federal para que informe nos autos a 

declaração atualizada do imposto de renda do executado para fins de 

localização de bens (fl.70).

 A quebra de sigilo fiscal deve ser vista com sérios cuidados, pois 

tratando-se de garantia constitucional garantida ao contribuinte, esta só 

poderá ser afastada quando houver risco significativo ao Erário Público, o 

que não é o caso.

 Isto posto, indefiro a requisição da declaração de renda do executado. 

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impulsione 

o processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o 

presente feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 77737 Nr: 764-83.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 77737 (764-83.2017.811.0106)

 Cuida-se de ação de divórcio c/c pedido de pensão alimentícia e guarda, 

proposta por VANESSA FERREIRA DOS SANTOS em face de EMERSON 

DINIS BATISTELA.

 Em que pese tenha sido homologado acordo em relação a regulamentação 

da guarda e direito de visitas da infante GABRIELA FERREIRA BATISTELA, 

em audiência de conciliação (fl.47), o requerido em petitório de fls.78/70, 

manifestou interesse na guarda compartilhada.

Verifico, ainda, que na mesma oportunidade, manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide, haja vista que não pretende produzir prova oral em 

audiência.

Posto isso, determino a intimação da parte autora para que manifeste se 

há interesse na produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 78880 Nr: 222-31.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Rodrigues Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 78880 (222-31.2018.811.0106)

 Já tendo sido apresentada a resposta à acusação pelo réu, mister se faz 

a análise da possibilidade de recebimento definitivo da denúncia.

 O artigo 397 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 

(Código de Processo Penal Brasileiro), especifica que:

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando 

verificar:

I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, 

salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

IV - extinta a punibilidade do agente.

 Analisando o que consta nos autos, mormente os elementos informativos 

colhidos no bojo do inquérito policial, verifica-se que não resta patente (ou 

manifesta, como expresso no regramento de regência) a existência de 

qualquer causa excludente da ilicitude, mormente porque, no presente 

caso, a existência ou não de alguma excludente demanda aprofundada 

análise do mérito da demanda, o que somente será possível após a 

possibilidade de dilação probatória em juízo.

 A possibilidade de dilação probatória, no caso dos autos, é consequência 

direta da aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e do 
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devido processo legal, posto que não se mostra minimamente razoável, 

somente com o que consta no bojo do procedimento administrativo 

inquisitorial e com as alegações da parte, encerrar o processo nesta fase.

 Da mesma forma pode-se reverberar acerca da presença ou não de 

alguma causa excludente da culpabilidade, haja vista que esta, de forma 

inclusive mais acentuada que o eventual reconhecimento de causa 

excludente da ilicitude, somente poder-se-ia ser demonstrada cabalmente 

em relação à presente imputação após a produção das provas sob o crivo 

do contraditório judicial. Portanto, não há como absolver sumariamente o 

réu com tal justificativa nesta estreita fase de conhecimento.

 O fato, da maneira como narrado na denúncia, subsume-se ao tipo penal 

imputado ao acusado, de forma que, além de encontrar-se demonstrada a 

aptidão da petição vestibular, restara afastada preliminarmente a ausência 

de adequação típica.

 Ademais, a existência de justa causa para a ação penal já fora analisada 

quando do recebimento preliminar da denúncia, restando verificada a 

ausência de inépcia da inicial.

 Por fim, nos termos do artigo 107 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), não encontra-se de plano 

evidenciada a existência de qualquer causa de extinção da punibilidade do 

agente.

 Insta consignar que na resposta à acusação, além de meros argumentos, 

não produziu o acusado qualquer prova pré constituída (prova 

eminentemente documental) que pudesse embasar um édito absolutório 

sumário.

 Portanto, pela análise do manancial informativo que encontra-se coligido 

aos autos e não havendo qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do réu, nos termos do artigo 397, caput, do Código de 

Processo Penal, recebo definitivamente a denúncia.

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de abril de 

2020, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Havendo réu preso, requisite-o para comparecimento à solenidade.

 Intime-se o defensor do acusado e notifique o Ministério Público acerca da 

data aprazada.

 Intimem-se as testemunhas arroladas.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79778 Nr: 686-55.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Simão de Oliveira, Silvio Simão de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB: SP 196461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 79778 (686-55.2018.811.0106)

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial que Massey 

Ferguson Administradora de Consórcios LTDA move em desfavor de 

SILVIO SIMÃO DE OLIVEIRA e SILVIA SIMÃO DE OLIVEIRA.

 Aduz o petitório de fl. 77 quanto a suspensão do feito pelo por 30 (trinta) 

dias, propiciando ao exequente prazo para a localização do endereço 

para a citação da executada SILVIA.

 Deste modo, levando em consideração a data/análise do pedido, já tendo 

trespassado o prazo em questão, INTIME-SE a exequente, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80287 Nr: 922-07.2018.811.0106

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFLdS, DHdS, DSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 80287 (922-07.2018.811.0106)

 Em que pese a manifestação da parte autora em fls. 57/58, esta não 

comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme 

dantes determinado.

 Isto posto, intime-se a parte autora, para que no prazo fatal de 15 

(quinze) dias, apresente o comprovante de pagamento das custas 

atinentes ao feito, sob pena de cancelamento da distribuição.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 68607 Nr: 569-79.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Aparecida da Silva, Helio Maciel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Ricardo Cordeiro - 

OAB:MG 96726, Edilson Oliveira Evangelista - OAB:MG 101093, Helio 

Maciel da Silva - OAB:MT 12789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 68607 (569-79.2009.811.0106)

 DEFIRO a liberação ao patrono da exequente do valor vinculado ao 

processo (fl. 170), referente aos honorários sucumbenciais, conforme 

pleito de fl. 176.

 Diante da indisponibilidade temporária da rede local, autorizo, 

excepcionalmente, a expedição de alvará por meio da Secretaria Judicial, 

devendo este magistrado ser informado eletronicamente acerca da 

expedição, para assinatura digital.

 Após, aguarde-se o feito em secretaria, até que o executado deposite 

nos autos os valores da requisição de pagamento de fl. 167.

 Consigo, desde já, que a liberação dos valores devidos à exequente 

deverá ser feita em conta bancária em nome da própria parte, ou em nome 

de terceiro, desde que com instrumento de mandato específico para a 

prática de tal ato.

 Por fim, venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 72440 Nr: 437-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Oliveira Soares Araújo, R. P. de 

Araújo Atacado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Referência: Autos n.º 72440 (437-46.2014.8.11.0106)

 Cuida-se de execução de título extrajudicial que o Banco Bradesco S/A 

move em desfavor de RINALDO PEREIRA DE ARAÚJO e LUCILENE 

OLIVEIRA SOARES ARAUJO.

 Penhorado e avaliado o imóvel cuja matrícula se faz presente em fl. 

76-v/80, o bem foi a leilão, sendo arrematado pela quantia de R$ 

103.000,00 (cento e três mil reais) de modo que efetuou-se o pagamento 

de R$ 25.750,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta reais) no ato da 

compra, a título de entrada, parcelando o saldo remanescente em trinta 

parcelas, as quais remontam a R$ 77.250,00 (setenta e sete mi, duzentos 
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e cinquenta reais).

 À fl. 125 é informado o pagamento integral das parcelas, estando o saldo 

disponível junto à Conta Única.

 Deste modo, superada as pendências indicadas pelos exequentes, passo 

a análise dos valores vinculados ao feito.

 Tendo a exequente informado dados bancários, expeça-se o competente 

alvará judicial para o levantamento integral dos valores vinculados aos 

autos.

 Determino que a Secretaria providencie a expedição do referido alvará, 

notificando eletronicamente o magistrado responsável para assinatura.

 Ato contínuo, intime-se a exequente, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se quanto a eventual existência de saldo remanescente 

pendente de adimplemento, salientando-se que o silêncio será interpretado 

como quitação total do débito.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73486 Nr: 189-46.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitalino Pertile Bombarda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane Luza - OAB:MT 

14059/O, Mauro Portes Junior - OAB:MT 10772/O, Pedro Emilio 

Bartolomei - OAB:MT 12306/B, Sandra Roberta Montanher 

Brescovici - OAB:MT 7366/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

747,35 (setecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 64 e verso. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 333,95 (trezentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento das guias emitidas as mesmas deverão ser 

protocoladas juntamente com os comprovantes de pagamento no 

Protocolo do Fórum da Comarca de Novo São Joaquim-MT aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Marinete de Jesus Correa Borges Costa

Gestora da CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80195 Nr: 878-85.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clara Arcanjo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

557,83 (quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 55 e verso. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 144,43 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento das guias emitidas as mesmas deverão ser 

protocoladas juntamente com os comprovantes de pagamento no 

Protocolo do Fórum da Comarca de Novo São Joaquim-MT aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

Marinete de Jesus Correa Borges Costa

Gestora da CAA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72442 Nr: 439-16.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, A. de Jesus & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

439-16.2014.811.0106, Protocolo 72442, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73508 Nr: 201-60.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, A. de Jesus & Cia Ltda - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

201-60.2015.811.0106, Protocolo 73508, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73645 Nr: 256-11.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, Transpotencia Transporte Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

256-11.2015.811.0106, Protocolo 73645, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76687 Nr: 76-24.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goes & Nicoladelli Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, A. de Jesus & Cia Ltda - EPP, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:MT 

22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 
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OAB:MT 22165/A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17980/A, Lidiane Teixeira de Sousa - OAB:GO 35798

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

76-24.2017.811.0106, Protocolo 76687, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72446 Nr: 441-83.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de 

Jesus, T. P. A. de Jesus & Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT 3056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS, para devolução dos autos nº 

441-83.2014.811.0106, Protocolo 72446, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-85.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000409-85.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): JUNIOR SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL De início, verifico que somente a requerida se manifesta pela 

dilação probatória, e, em razão disto, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 18 de julho de 2020, às 13hrs, horário oficial de 

Mato Grosso. Determino a intimação pessoal da parte requerente para que 

preste depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 10 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000408-03.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000408-03.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): ARISTON ALVES CORREA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL De início, verifico que somente a requerida se manifesta 

pela dilação probatória, e, em razão disto, nomeio como perito o Dr. José 

Carlos Muniz, para que proceda a perícia pleiteada, respondendo aos 

quesitos formulados em de id.26038203. Intime-se o médico nomeado para 

manifestar-se quanto à nomeação e honorários, bem como, para designar 

data e hora para a realização da perícia. Com a designação da perícia pelo 

expert, intime-se pessoalmente, com urgência, a parte autora, para que 

nela compareça. Realizada o ato, sem necessidade de conclusão, 

intimem-se as partes se manifestarem, em 15 (quinze) dias, acerca do 

laudo pericial apresentado. Após, venham conclusos análise de eventual 

impugnação ou homologação do laudo. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 10 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000293-79.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DAS DORES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000293-79.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: ADAILTON DAS DORES AMARAL REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL De início, verifico que 

ambas as partes manifestam-se pela dilação probatória, e, em razão disto, 

nomeio como perito o Dr. José Carlos Muniz, para que proceda a perícia 

pleiteada, respondendo aos quesitos formulados em de id.27931320. 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos que 

repute significativo, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015). 

Transcorrido o prazo acima fixado, intime-se o médico nomeado para 

manifestar-se quanto à nomeação e honorários, bem como, para designar 

data e hora para a realização da perícia. Com a designação da perícia pelo 

expert, intime-se pessoalmente, com urgência, a parte autora, para que 

nela compareça. Realizada o ato, sem necessidade de conclusão, 

intimem-se as partes se manifestarem, em 15 (quinze) dias, acerca do 

laudo pericial apresentado. Após, venham conclusos análise de eventual 

impugnação ou homologação do laudo. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 10 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-88.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELINA CARDOSO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000370-88.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): DEUZELINA CARDOSO MARTINS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL De início, verifico que ambas as partes postularam 

por dilação probatória, e, em razão disto, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data de 07 de maio de 2020, às 14hrs, horário oficial de 

Mato Grosso. Fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar desta decisão, para 

que as partes apresentem rol de testemunhas, sob pena de preclusão, 

conforme o artigo 357, §4°, do Código de Processo Civil. É dever do 

advogado da parte intimar suas testemunhas acerca da data e hora da 

solenidade aprazada, na forma do artigo 455, §1°, do CPC. Caso a parte 

se comprometa a levar suas testemunhas independente de intimação, o 

não comparecimento destas importará em desistência da sua inquirição em 

juízo. Determino a intimação pessoal da parte requerente para que preste 

depoimento pessoal, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 17 de janeiro de 2020. Alexandre 

Menberg Ceroy Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-74.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADERCIO VENDRAMEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES SANTA FE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOSE CARLOS PRATES RODRIGUES OAB - GO20740 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000164-74.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): ADERCIO VENDRAMEL REU: SEMENTES SANTA FE LTDA 

Cuidam-se os autos de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, acompanhada de tutela 

antecipada que Adercio Vendramel move em desfavor de SEMENTES 

SANTA FÉ LTDA. Conforme se extrai do feito, quando do recebimento da 

demanda (id. 23919893), deferiu-se o pedido de tutela antecipada 

presente na inicial, determinando à requerida que procedesse a retirada 

do nome do autor junto aos sistemas de proteção de crédito, impondo na 

mesma oportunidade, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), havendo o descumprimento da r. 

decisão. É o relatório. Decido. Informa a parte autora pelo reiterado 

descumprimento da decisão acima descrita, apresentando ainda 

documento que comprova a manutenção do nome do autor junto ao 

SERASA EXPERIAN (id. 26813999). Desta feita, considerando o notório 

descumprimento da decisão exarada por este juízo, temos que as medidas 

punitivas instituídas não se mostraram efetivas, de modo que a majoração 

dos valores se mostra necessária. Diante o exposto, defiro o petitório de 

id. 26316627, majorando a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), 

limitados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em tempo, considerando que 

manifestação da parte autora deu-se em data posterior a juntada de 

contestação, sem que até o presente momento tenha formalizado a devida 

impugnação, declaro preclusa sua apresentação. Por suposto, o atual 

Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe 

em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação. Por referida 

norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento 

adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por 

referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação 

que se extrai de referida norma é que as partes podem – e agora devem – 

cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da 

melhor forma possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da 

natureza do processo, mas de questão prática que demanda a efetiva 

oportunização das partes na influenciação do magistrado. No escólio de 

NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo 

Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e 

considerando a atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear 

e organizar o processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto 

controvertidas, o ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, 

delimitar a atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não 

há como saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 
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apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. NOVO 

SÃO JOAQUIM, 10 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000060-48.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRCE JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO SIMEAO FERREIRA (REQUERIDO)

ECIMONE SIMIAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

FLORINDA DA SILVA FERREIRA (ESPÓLIO)

GENISMAR SIMEAO FERREIRA (REQUERIDO)

LAZARO SIMEAO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - 035.511.651-06 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000060-48.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: JOIRCE JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA ESPÓLIO: 

FLORINDA DA SILVA FERREIRA REQUERIDO: LAZARO SIMEAO 

FERREIRA, GENISMAR SIMEAO FERREIRA, ECIMONE SIMIAO FERREIRA 

DOS SANTOS, GENIVALDO SIMEAO FERREIRA PROCURADOR: DOUGLAS 

RODRIGUES MARTINS Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do 

artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos 

aos autos elementos robustos para a averiguação de tal situação. 

Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então 

determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade, 

destacando aqui o contrato particular de compra e venda e cessão de 

direito (id. 28502446), que soma o montante de R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais. Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente 

comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma condição 

financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de 

sua possibilidade de arcar com as custas processuais, demonstre que a 

declaração acostada aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele 

ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 caput do 

Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal 

Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um 

documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa 

(a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para 

fins de concessão de assistência). Diante de todo o exposto, nego o 

pedido de assistência judiciária efetivado pelo requerente. Intime-o para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento 

de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção 

da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 
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102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 10 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000075-17.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MATEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLY NUNES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000075-17.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): HELIO MATEUS DA SILVA REU: EMILLY NUNES DA SILVA 

Cuidam-se os autos de Ação de Exoneração de Alimentos c/c Pedido de 

Tutela Antecipada que Hélio Mateus da Silva move em desfavor da 

alimentanda EMILLY NUNES DA SILVA. Aduz o autor, em suma, que a 

alimentanda não estaria frequentando as atividades escolares, de modo 

que estaria reprovada por falta com apenas 154 (cento e cinquenta e 

quatro) horas de aula frequentadas do total de 800 (oitocentos) horas 

aulas. Ainda, relata estar a alimentanda mantendo união estável com 

terceiro, formando assim unidade familiar própria, dando azo a 

exoneração da obrigação que é atualmente devida, requerendo ao final, a 

antecipação de tutela. É o relatório. - Da Tutela de Urgência. O artigo 273 

caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código 

de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se anémica, considerando que, muito embora o autor informa 

manter a requerida união estável, incidindo assim a possibilidade da 

exoneração do dever de prestar alimentos, este não apresenta provas de 

suas alegações, ônus que lhe é incumbido exclusivamente. Não fosse 

suficiente, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a 

concessão da tutela de urgência também encontra-se ausente, qual seja, 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como 

é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a 

demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar 

um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar 

inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito 

invocado. A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa 

necessariamente estar fundada na prova do periculum in mora e, no caso 

dos autos, a prova referida encontra-se ausente. Não se pode confundir a 

prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito 

atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a 

existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se 

acostada aos autos. Malgrado não tenha a tutela de evidência sido 

requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de 

fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se 

dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta 

no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a 

comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de concretude 

quando comparada a mera probabilidade do direito. O que não logrou êxito 

o autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência e que, 

eventual não concessão de referida providência, possa causar a parte um 

dano ou prejuízo processual. Tal prova, da mesma foram como dantes se 

elucubrara acerca do evento principal, deve vir produzida de forma 

documental acompanhando a inicial, e não encontrar-se esteada somente 

em alegações. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da 

concessão da tutela de urgência de forma incidental e liminar como 

pretendida na inicial, posto que, como já alinhavado, as meras alegações 

da parte acerca da existência do fundado perigo de dano material ou 

processual, desprovidas de uma comprovação documental delas, não 

podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. No 

mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a simples demora 

na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser considerada 

como caracterização da existência de possibilidade de dano, seja do 

direito material invocado ou mesmo para o processo, salvo em situação 

excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência 

pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. - 

Do recebimento da ação. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da 

petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos 

termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 29 (vinte e nove) de maio de 2020, às 09hrs30min, no horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 
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considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Novo São Joaquim, nos termos do artigo 165 caput e artigo 

334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer 

alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito 

do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições de questões 

previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser 

intimado, independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 

caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Intime-se 

e cumpra-se. NOVO SÃO JOAQUIM, 10 de março de 2020. Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 79770 Nr: 680-48.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Brasil Pires de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Martins de Oliveira - 

OAB:MT 22395/O, Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida - 

OAB:MT 12025/O

 Referência: Autos n.º 79770 (680-48.2018.811.0106)

Sentença

1.RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra UBALDO 

BRASIL PIRES DE SOUZA, qualificado nos autos em exame, pela prática 

da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que durante um período de tempo não apurado, o 

acusado, por meio de palavras, ameaçou de agredir a vítima, pessoa idosa 

e com deficiência, senhor JOSÉ ELIAS VIEIRA.

Consta na exordial que em umas das ocasiões, a vítima não quis retornar 

para sua residência, por ser próxima a do implicado, por temê-lo.

Posteriormente, fora designada audiência para oferecimento do benefício 

da suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

momento em que houvera plena negativa pelo denunciado.

 Diante disso, a denúncia foi recebida em audiência, na data de 14/02/2019 

(fls. 66/67). Citado, o acusado apresentou resposta à acusação à fl. 68.

Durante a instrução criminal, foi realizado o interrogatório do acusado e a 

oitiva das testemunhas de acusação ADRIANA FERNANDES DA SILVA e 

ANEQUESANIA SENA FURTADO DE CAMPOS, e das testemunhas de 

defesa JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO e EBSON SILVÉRIO GOMES 

(mídia de fl.88).

 Em suas alegações finais, a acusação pugnou pela procedência total da 

denúncia, a fim de condenar o denunciado como incurso no artigo 147 do 

Código Penal (fls.90/93).

 A defesa, por sua vez, postulou pela improcedência da ação em todos os 

seus termos (fls.99/103).

 É a síntese necessária.

 2. FUNDAMENTAÇÃO

O crime de ameaça é previsto no artigo 147, caput, do Decreto-Lei n.º 

2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), que dispõe 

que:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

 Referido tipo penal tem como escopo à proteção à liberdade individual, 

mormente a liberdade pessoal, conforme se verifica do título do Capítulo e 

Seção ao qual pertence no diploma substantivo penal.

 Gramaticalmente analisada, configurada está a ameaça quando for 

proferida palavra, gesto ou ato pelos quais se exprime a vontade que se 

tem de fazer mal a alguém.

 Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que a denúncia traz como 

fundamento do pedido condenatório uma ação supostamente praticada 

pelo réu que, indubitavelmente, promete um mal injusto e grave.

 Além disso, trata-se a vítima de pessoa idosa, surdo-mudo e com 

deficiência mental, que necessita de auxílio e cuidados especiais pra sua 

subsistência, tendo sido acompanhado pela sua tutora, senhora Célia 

Moreira e Silva, em sua oitiva perante o Ministério Público (fls.10 – v).

Embora o senhor JOSÉ ELIAS VIEIRA apresente dificuldades em se 

expressar, o conjunto probatório coligido nos autos se mostram 

suficientes a atestarem o delito cometido.

 Isto porque, foi instaurado procedimento investigatório acerca do 

noticiado ao Ministério Público, sendo que, a vítima “sinalizou as mãos 

tremendo” quando questionada perante o órgão ministerial sobre ter medo 

do implicado.

 Em sede policial, a assistente social HERICA APARECIDA CRUVINEL, 

relatou ter tomado conhecimento por meio de alguns vizinhos do bairro em 

que a vítima e o acusado residem, de que aquele estaria sofrendo 

ameaças por parte do senhor UBALDO, que, inclusive, teria ameaçado 

agredi-lo com um cinto. Por fim, acrescentou que, realizou visita ao senhor 

JOSÉ ELIAS e pode perceber que ele tem medo do implicado.

 Por sua vez, a testemunha ANEQUESANIA SENA FURTADO DE CAMPOS, 

narrou tanto no âmbito da Delegacia quanto em juízo a ameaça sofrida pela 

vítima.

 Na Delegacia de Polícia relatou que a vítima é portadora de doenças 

físicas e mentais, e que quando não toma seus medicamentos apresenta 

alteração de humor, sendo seu comportamento de uma pessoa que não 

tem consciência dos seus atos.

 Na oportunidade, acrescentou que é testemunha ocular de que o acusado 

ofendeu a vítima, xingando com vários nomes de baixo calão, tendo o 

ameaçado dizendo “que se ele continuasse com essas gritarias dele, 

Ubaldo ia sair da casa dele e bater nele”, sendo que certa vez, a vítima foi 

para a praça central da cidade e não quis retornar para casa, porque 

estava com medo do implicado.

Corroborando com o exposto, a senhora CELIA MOREIRA E SILVA, em sua 

oitiva na Delegacia, asseverou que tomou conhecimento através de 

vizinhos que certo dia UBALDO teria ameaçado a vítima, porque esta 

estava fazendo muito barulho. Narrou que, no fatídico dia teve de ir ao 

encontro do senhor JOSÉ ELIAS na supracitada praça e levá-lo pra casa, 

pois ele estava com muito medo do denunciado, “porque este tinha lhe 

xingado e pegado um currião para bater nele”.

Não bastasse, o relato das testemunhas FERNANDO DE SOUSA 

MIRANDA, ALINE SENA FURTADO DE CAMPOS, JOSÉ ELIAS VIEIRA e 

ADRIANA FERNANDES DA SILVA, em sede policial, confirmam o alegado 

pelas demais testemunhas.

 Dessa forma, após cuidadosa análise do acervo probatório, verifica-se, 

que as declarações são uníssonas quanto a ameaça sofrida, 

demonstrando o quanto a vítima, senhor JOSÉ ELIAS VIEIRA, ficou abalado 

com as ofensas desferidas pelo denunciado.

Embora o implicado tenha negado ter ameaçado a vítima quando inquirido 

em Juízo (fl.88), ao ser ouvido na delegacia de polícia ((fl.19/20), declarou:

“… que certa noite após o declarante haver trabalhado o dia inteiro, Zé da 

sacola começou a bater em latas velhas dentro de sua residência 

incomodando de certa maneira o descanso noturno do declarante; Que 

preocupado que no dia seguinte precisava trabalhar abriu a porta e falou 

para Zé da sacola: ‘O seu filho da puta cala a boca que eu quero 
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descansar seu inferno, cala boca senão eu acabo dando unas tapas’, 

contudo explica que esse seu falar não foi com a intenção de agredir 

verbalmente ou fisicamente o Zé da sacola apenas queria que ele 

entendesse e calasse a boca … (sic)”.

 Relato este que esteado com os demais elementos de provas demonstram 

à veracidade dos fatos e o real temor sofrido pela vítima.

Posto isto, segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO CRIME. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA 

RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1- Réu que ameaça vítima 

deficiente físico com um pedaço de pau, chamando-o para briga, comete o 

delito de ameaça, mormente por ter-lhe incutido real temor e intranquilidade 

de espírito. Prova oral segura e uníssona no sentido da existência da 

promessa de mal injusto e grave e da efetiva intimidação da vítima, 

mostrando-se, assim, correta a condenação 2- A grave ameaça, na 

espécie, integra o tipo penal, não impedindo a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, até porque adequada e 

socialmente recomendável na espécie. Tal substituição ainda atende aos 

objetivos dos juizados especiais, notadamente o da aplicação, sempre que 

possível, de pena não privativa de liberdade. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.

 APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. 

CONDENAÇÃO. SURSIS. OBSERVÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS 

NA SENTENÇA. RECURSO. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS ALEGAÇÕES SUSTENTADAS PELA 

DEFESA. DESPROVIMENTO. Havendo elementos de provas capazes de 

demonstrar as ameaças proferidas pelo acusado, em face da vítima, 

consubstanciados nas provas carreadas ao caderno processual, 

impõe-se manter a condenação imposta, com o rigor necessário que a lei 

exige. (TJ-PB 00446796820178150011 PB, Relator: DES. CARLOS 

MARTINS BELTRÃO FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2020, Câmara 

Especializada Criminal).

O delito de ameaça é formal e sua consumação ocorre no momento em 

que a vítima toma conhecimento do mal prometido, sendo indiferente que o 

agente esteja ou não disposto a cumpri-lo, bastando que possua 

capacidade para realizar a ação e sua atitude cause temor à vítima.

 Embora a defesa tenha juntado aos autos mídia de fl.89, contendo 

gravações em vídeo, em diversos arquivos, em que registra momentos 

nos quais o implicado aparece “alimentando” o ofendido, buscando 

demonstrar que seriam amigos, estas em nada contribuem para afastar a 

ilicitude ou tornar atípico os fatos, vez que são provas produzidas pelo 

próprio acusado e diante da comprovada vulnerabilidade da vítima.

 Em que pese não ter sido possível ouvir o senhor José Elias Vieira em 

juízo, ante as suas limitações e incapacidade visível, resta evidente o 

abalo sofrido pelo mesmo decorrente da conduta do implicado.

 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRETENDIDA 

CONDENAÇÃO DO AGENTE – NECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO 

SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. 

Comprovadas a materialidade, a autoria e ausentes causas excludentes 

de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a condenação do agente 

pelos crimes do art. 147 do Código Penal. O delito de ameaça é formal e se 

consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal 

prometido, independentemente de real intimidação, bastando que o sujeito 

ativo possua capacidade para realizar a ação. (TJ-MG - APR: 

10024180694689001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 

15/09/0019, Data de Publicação: 25/09/2019).

Portanto, não restam dúvidas de que a responsabilidade penal do fato 

atribuída ao réu nesta ação foi devidamente comprovada durante a 

persecução penal, impondo-se a sua condenação.

3. DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia 

formulada pelo Ministério Público Estadual para condenar UBALDO BRASIL 

PIRES DE SOUZA, como incurso no delito capitulado no artigo 147 do 

Código Penal.

 Passo, consequentemente, a dosar a pena.

4. DOSIMETRIA.

4.1.AMEAÇA – (artigo 147 do Código Penal)

Descreve o tipo penal:

Art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

(…)

4.1.1. Circunstâncias judiciais

Denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a valorar. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente 

primário. Não há nos autos informações sobre a conduta social e 

personalidade do réu que justifiquem aumento da pena. Os motivos do 

crime são normais à espécie, não exigindo exasperação de pena, assim 

como as circunstâncias do crime. As consequências do delito são 

próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada influiu no 

resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, considerando as 

circunstâncias, hei por bem fixar a pena base em 01 (um) mês de 

detenção.

4.1.2. Circunstâncias legais

Não há atenuantes a serem examinadas.

De outra forma, presente a causa agravante da pena, tendo em vista que 

o delito foi cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, 

concernente ao disposto no artigo 61, II, alínea “h”, do Código Penal. Desta 

feita, conforme fundamento exposto alhures, aumento a pena em um 

terço, fixando-a na segunda fase em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

detenção.

 4.1.3. Causas de diminuição e de aumento de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 01 (um) mês e 10 (dez) dias 

de detenção.

5. PENA DEFINITIVA.

TORNO DEFINITIVA a pena do réu UBALDO BRASIL PIRES DE SOUSA, 

qualificado nos autos, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pela 

prática do crime capitulado no artigo 147 do Código Penal.

6. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em virtude da 

quantidade de pena, nos termos do art. 33, caput, do CP.

7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Considerando que a pena não é superior a quatro anos, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena 

restritiva de direito, em consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do 

Código Penal, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

 8. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que não 

presentes os fundamentos da prisão preventiva.

9. DAS CUSTAS PROCESSUAIS

 Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 804 do CPP.

 10. DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se, e após, 

procedam-se com as seguintes determinações:

- Expeça-se guia definitiva de execução penal;

- Comunique-se a suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - Informações e Direitos 

P o l í t i c o s ,  a c e s s í v e l  p e l o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o artigo 595, da 

CNGC;

- Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu;

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 06 de Março de 2020.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000120-21.2020.8.11.0106. REQUERENTE: VIVIANE DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, 

de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

No caso presente, sendo possível ad initium verificar que o autor não 

produziu uma mínima prova que corrobore as suas alegações, já seria 

caso de refutar de plano o pedido incidental, já que a probabilidade do 

direito é pressuposto procedimental da caracterização da necessidade da 

concessão do bem pretendido liminarmente. A probabilidade do direito 

seria o equivalente à verossimilhança da alegação, requisito do anterior 

ordenamento jurídico para a medida que se pleiteia. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos 

Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos 

pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, 

vemos que no presente caso a ausência da probabilidade do direito 

invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos. 

Isso porque não há qualquer evidência de que não tenha ocorrido a 

contratação discutida, de forma que impossível o deferimento de liminar 

sem que seja ouvida a parte adversa. Necessário seria, para a concessão 

da tutela incidental requerida, que este órgão julgador, diante das 

evidências já produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência 

fundada do direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não 

ocorrera pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível 

é o deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Estando a inicial 

à contento, conforme determina o regramento de regência (artigo 14 da lei 

n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de carta com 

aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e 

II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a 

data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-23.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NILMA MENDES BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010209-23.2016.8.11.0106. REQUERENTE: NILMA MENDES BERNARDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Analisando os autos, verifica-se que o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 
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2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010551-34.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: GUSTAVO ANTONIO DA SILVA Não tendo sido o débito 

do executado quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. 

Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

do executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar 

comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder 

Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento 

de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do conhecido 

congestionamento processual e ineficácia do princípio constitucional da 

razoável duração do processo. No caso dos autos, verifica-se que a 

parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações que 

integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação de 

bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste em 

perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de natureza 

puramente privada, de forma que a intervenção judicial na contenda deve 

resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e 

condução das questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário 

acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, 

mormente quando se trata de instituição financeira, detentora de acesso à 

inúmeros bancos de dados cadastrais e de consumidores, muitas vezes 

muito mais atualizadas do que àqueles cujo Poder Judiciário detém acesso, 

mormente os estatais. Insta ainda consignar que a própria Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Ademais, a procura de bens não 

coaduna com o procedimento dos Juizados Especiais. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, 

requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de Março de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010553-04.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010553-04.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: GUSTAVO ANTONIO DA SILVA Não tendo sido o débito 

do executado quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. 

Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

do executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar 

comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder 

Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento 

de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do conhecido 

congestionamento processual e ineficácia do princípio constitucional da 

razoável duração do processo. No caso dos autos, verifica-se que a 

parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos informações que 

integram o típico ato processual de postulação, qual seja a indicação de 

bens penhoráveis de propriedade do executado, ante a inércia deste em 

perfazer referida indicação. O direito discutido nos autos é de natureza 

puramente privada, de forma que a intervenção judicial na contenda deve 

resumir-se à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e 

condução das questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário 

acolher ato cuja efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, 

mormente quando se trata de instituição financeira, detentora de acesso à 

inúmeros bancos de dados cadastrais e de consumidores, muitas vezes 

muito mais atualizadas do que àqueles cujo Poder Judiciário detém acesso, 

mormente os estatais. Insta ainda consignar que a própria Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 890 de 995



judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Ademais, a procura de bens não 

coaduna com o procedimento dos Juizados Especiais. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, 

requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de Março de 

2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-73.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000134-73.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Não havendo 

manifestação e havendo concordância tácita - pelo executado - com os 

cálculos apresentados pelo exequente, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. Nos termos do artigo 100 caput da 

Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso o valor do débito seja 

inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de referência, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal 

e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de 

Julho de 2.001. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-88.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000133-88.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Não havendo 

manifestação e havendo concordância tácita - pelo executado - com os 

cálculos apresentados pelo exequente, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais. Nos termos do artigo 100 caput da 

Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de Precatório 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso o valor do débito seja 

inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de referência, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal 

e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de 

Julho de 2.001. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000055-31.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000055-31.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: SANDRA SANTOS COSTA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber o recurso, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o recorrente, 

em sua petição recursal, que não detém condições de suportar as custas 

e despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão 

pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. Portanto, resta fazermos 

uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue: 

A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 
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repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-22.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HEYLA SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000075-22.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: HEYLA SANTANA DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber o recurso, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o recorrente, 

em sua petição recursal, que não detém condições de suportar as custas 

e despesas processuais bem como os honorários advocatícios, razão 

pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. Portanto, resta fazermos 

uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o que segue: 

A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 
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ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000145-39.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NAMIKO CLAUDINO SATO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000145-39.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: ROSELI NAMIKO CLAUDINO 

SATO LOPES EXECUTADO: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM 

Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber o 

recurso, insta trespassar uma questão de não somenos importância. 

Alega o recorrente, em sua petição recursal, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então 

determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do recorrente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

recorrente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o recorrente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o recorrente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 
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arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do recorrente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo recorrente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher em dobro as custas recursais, nos termos do artigo 1.007, 

parágrafo 4º do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-24.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000092-24.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

ARAUJO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Inicialmente, quanto ao pedido de 

revisão da decisão anterior ante a não vigência da norma utilizada para 

sua fundamentação, vemos que tal pedido perdera o seu objeto, ante a 

entrada em vigor da Lei em questão. No que se refere à expedição de 

mandado de penhora, não vemos óbice em seu deferimento. Por tal razão, 

determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que 

perfaça a penhora de tantos bens do devedor quanto bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme autorização expressa no artigo 831 caput do 

Código de Processo Civil, devendo a ordem ser cumprida nos endereços 

constantes às fls. 147-verso. A penhora deverá recair sobre os seguintes 

bens, em ordem de preferência, nos termos do artigo 835 do Código de 

Processo Civil: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e 

do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores 

mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - 

bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e 

aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - 

percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais 

preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e 

venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Fica o Sr. 

Oficial de Justiça notificado que poderá efetuar a penhora 

independentemente do local onde se encontra o bem, ainda que sobre a 

posse, detenção ou guarda de terceiros. Nos termos do artigo 1.267 da lei 

n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade 

móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial 

autorizado a penhorar quaisquer bens móveis que estejam em poder do 

devedor, principalmente no que se refere à veículos automotores. Em caso 

de ausência de atribuição de valor do bem pelo executado, com a 

concordância do exequente, nos específicos casos em que a lei determina 

(artigo 847, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil), 

determino a imediata avaliação do bem, nos termos do artigo 829, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica desde já os longa manus 

cientificados que o depósito do bem penhorado somente poderá ser 

efetivado em poder do executado, nos termos do artigo 840, parágrafo 2º 

do Código de Processo Civil, com expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção. Do contrário e de forma ordinária, deverá o bem 

ser depositado em nome do exequente, ficando este na condição de fiel 

depositário, ciente ainda que deverá providenciar e custear a remoção do 

bem, sob pena de precluir do direito que lhe assiste na execução, com a 

consequente liberação da penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, 

no caso de ausência de expressa concordância – pelo exequente - do 

depósito de bem em poder do executado e se eventualmente não 

providenciar aquele os meios necessário para a remoção imediata do bem, 

que deixe de cumprir a ordem, oportunidade em que haverá a mediata 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 

Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

bens. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000092-24.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000092-24.2018.8.11.0106. EXEQUENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

ARAUJO EXECUTADO: BANCO BMG S.A Inicialmente, quanto ao pedido de 

revisão da decisão anterior ante a não vigência da norma utilizada para 

sua fundamentação, vemos que tal pedido perdera o seu objeto, ante a 

entrada em vigor da Lei em questão. No que se refere à expedição de 

mandado de penhora, não vemos óbice em seu deferimento. Por tal razão, 

determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que 

perfaça a penhora de tantos bens do devedor quanto bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme autorização expressa no artigo 831 caput do 

Código de Processo Civil, devendo a ordem ser cumprida nos endereços 

constantes às fls. 147-verso. A penhora deverá recair sobre os seguintes 

bens, em ordem de preferência, nos termos do artigo 835 do Código de 

Processo Civil: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e 

do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores 

mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - 

bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e 

aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - 

percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais 

preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e 

venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Fica o Sr. 

Oficial de Justiça notificado que poderá efetuar a penhora 

independentemente do local onde se encontra o bem, ainda que sobre a 

posse, detenção ou guarda de terceiros. Nos termos do artigo 1.267 da lei 

n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade 

móvel transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial 

autorizado a penhorar quaisquer bens móveis que estejam em poder do 

devedor, principalmente no que se refere à veículos automotores. Em caso 

de ausência de atribuição de valor do bem pelo executado, com a 

concordância do exequente, nos específicos casos em que a lei determina 

(artigo 847, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil), 

determino a imediata avaliação do bem, nos termos do artigo 829, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica desde já os longa manus 

cientificados que o depósito do bem penhorado somente poderá ser 

efetivado em poder do executado, nos termos do artigo 840, parágrafo 2º 

do Código de Processo Civil, com expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção. Do contrário e de forma ordinária, deverá o bem 

ser depositado em nome do exequente, ficando este na condição de fiel 

depositário, ciente ainda que deverá providenciar e custear a remoção do 

bem, sob pena de precluir do direito que lhe assiste na execução, com a 

consequente liberação da penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, 

no caso de ausência de expressa concordância – pelo exequente - do 

depósito de bem em poder do executado e se eventualmente não 

providenciar aquele os meios necessário para a remoção imediata do bem, 

que deixe de cumprir a ordem, oportunidade em que haverá a mediata 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 

Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

bens. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-19.2018.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000157-19.2018.8.11.0106. Havendo procuração com poderes 

específicos para receber, autorizo a expedição de alvará para a conta 

informada nos autos. Segue, anexo, o extrato do alvará. Sendo cumprida 

a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, julgo extinto o 

cumprimento de sentença. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-26.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010019-26.2017.8.11.0106. REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 

10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-75.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000345-75.2019.8.11.0106. INTERESSADO: HERNANDES ANDRADE 

REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A O artigo 840 

caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) 

é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem 

um litígio mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de 

transação pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme 

expressa disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar 

um litígio. No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, 

que culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme 

se verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 

842 caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil 

pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a 

questão lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Em razão da natureza do presente 

provimento, concito as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes que, em caso de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos 

próprios autos, conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários 

advocatícios. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação judicial. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-77.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HANANNY VON RONDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000179-77.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MICHEL HANANNY VON 

RONDOW REQUERIDO: TIM S/A O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-72.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000190-72.2019.8.11.0106. REQUERENTE: BARBARA LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-30.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000348-30.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente havia um litígio, que culminou com a propositura da 

presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos 

(consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de 

regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-30.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000348-30.2019.8.11.0106. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA 

MAGALHAES REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente havia um litígio, que culminou com a propositura da 

presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo dos autos 

(consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento de 

regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-92.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HANANNY VON RONDOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000178-92.2018.8.11.0106. REQUERENTE: MICHEL HANANNY VON 

RONDOW REQUERIDO: TIM S/A O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-60.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA TABUA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000346-60.2019.8.11.0106. REQUERENTE: CAMILA TABUA DE 

CARVALHO REQUERIDO: AYMORE O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, 

de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 
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lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 10 de Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010728-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MANOELA PEDROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010728-95.2016.8.11.0106. EXECUTADO: ITAU UNIBANCO S/A 

EXEQUENTE: LUCIANA MANOELA PEDROSA DA SILVA Tratam-se os 

presentes autos de execução/processo em fase executiva onde, tentado 

o bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, não foram 

encontrados bens passíveis de penhora em nome do devedor. Instado à 

manifestar-se, o exequente quedou-se inerte. O artigo 53, parágrafo 4º, 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Infere-se de tal regramento que, não existindo bens penhoráveis de 

propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em 

razão da comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da 

Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010594-68.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARCOS RODRIGUES DA SILVA Tratam-se os presentes 

autos de execução/processo em fase executiva onde, tentado o bloqueio 

de valores por meio do sistema BACENJUD, não foram encontrados bens 

passíveis de penhora em nome do devedor. Instado à manifestar-se, o 

exequente quedou-se inerte. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, não existindo bens penhoráveis de propriedade do 

devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o 

exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em razão da 

comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 

9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput do 

citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010526-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MONTEIRO MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010526-21.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CARLOS MONTEIRO MAGALHAES Tratam-se os presentes 

autos de execução/processo em fase executiva onde, tentado o bloqueio 

de valores por meio do sistema BACENJUD, não foram encontrados bens 

passíveis de penhora em nome do devedor. Instado à manifestar-se, o 

exequente quedou-se inerte. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, não existindo bens penhoráveis de propriedade do 

devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o 

exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em razão da 

comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 

9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput do 

citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de 
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Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010418-89.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010418-89.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: ROSANGELA FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA Tratam-se os 

presentes autos de execução/processo em fase executiva onde, tentado 

o bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, não foram 

encontrados bens passíveis de penhora em nome do devedor. Instado à 

manifestar-se, o exequente quedou-se inerte. O artigo 53, parágrafo 4º, 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Infere-se de tal regramento que, não existindo bens penhoráveis de 

propriedade do devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias. Diante do exposto, em 

razão da comprovada ausência de bens penhoráveis, extingo o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da 

Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 10 de 

Março de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Paranaita

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000230-87.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000230-87.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

MANOEL JOSUE DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. A devida 

análise do mérito da postulação impõe a realização de perícia médica para 

enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte 

autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, 

providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar a nulidade do 

julgamento. Com isso, considerando que causas desta natureza são 

frequentes, numerosas são as nomeações de médicos peritos para a 

elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são requeridas pela 

parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, ensejando a aplicação 

do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado o dever de arcar com 

os honorários periciais, que somente serão pagos após o ajuizamento de 

competente ação contra o Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da 

CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e severa escassez de 

profissionais que aceitam as nomeações judiciais, inviabilizando qualquer 

forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à 

célere e efetiva prestação da tutela de mérito, não estando a norma do art. 

95, §3º, do CPC, adequada às regras fundamentais do ordenamento 

processual civil vigente, quando considerada a realidade da comunidade 

local. Com base nessas premissas, para atingir a necessária efetividade 

da atuação do Poder Judiciário, considerando também a excessiva 

dificuldade do comprimento do encargo pela parte autora, justificando a 

distribuição dinâmica do ônus da prova à requerida, com fulcro no art. 373, 

§1º, do CPC, atribuo à seguradora requerida o ônus de custear a perícia 

médica ora determinada, compartilhando o entendimento exarado pelo 

TJMT na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA 

PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - POSSIBILIDADE – 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA 

– OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO 

PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Malgrado a 

inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor nas ações que 

envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de Processo Civil inovou em 

seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a possibilidade excepcional de 

inversão do ônus da prova, desde que a causa apresente peculiaridades 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento 

do encargo nos termos da distribuição probatória ordinária e estática (art. 

373, caput, CPC), ou ainda à maior facilidade de obtenção do fato 

contrário. 2- Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se 

quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência. (N.U 

1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) Para 

tanto, determino: 1 – Nomeio a perita Dra. CATHERINE ROBERTA CASTRO 

DA SILVA BATISTA MORANTE, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000229-05.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMALHO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000229-05.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

JOSE RAMALHO GOMES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. A devida 

análise do mérito da postulação impõe a realização de perícia médica para 

enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte 

autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, 

providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar a nulidade do 

julgamento. Com isso, considerando que causas desta natureza são 

frequentes, numerosas são as nomeações de médicos peritos para a 

elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são requeridas pela 

parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, ensejando a aplicação 

do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado o dever de arcar com 

os honorários periciais, que somente serão pagos após o ajuizamento de 

competente ação contra o Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da 

CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e severa escassez de 

profissionais que aceitam as nomeações judiciais, inviabilizando qualquer 

forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à 

célere e efetiva prestação da tutela de mérito, não estando a norma do art. 

95, §3º, do CPC, adequada às regras fundamentais do ordenamento 

processual civil vigente, quando considerada a realidade da comunidade 

local. Com base nessas premissas, para atingir a necessária efetividade 

da atuação do Poder Judiciário, considerando também a excessiva 

dificuldade do comprimento do encargo pela parte autora, justificando a 

distribuição dinâmica do ônus da prova à requerida, com fulcro no art. 373, 

§1º, do CPC, atribuo à seguradora requerida o ônus de custear a perícia 

médica ora determinada, compartilhando o entendimento exarado pelo 

TJMT na ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA 

PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - POSSIBILIDADE – 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE REQUERIDA 

– OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS CONSEQUÊNCIAS DA NÃO 

PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Malgrado a 

inaplicabilidade do Código de Defesa ao Consumidor nas ações que 

envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de Processo Civil inovou em 

seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a possibilidade excepcional de 

inversão do ônus da prova, desde que a causa apresente peculiaridades 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento 

do encargo nos termos da distribuição probatória ordinária e estática (art. 

373, caput, CPC), ou ainda à maior facilidade de obtenção do fato 

contrário. 2- Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se 

quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência. (N.U 

1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) Para 

tanto, determino: 1 – Nomeio a perita Dra. CATHERINE ROBERTA CASTRO 

DA SILVA BATISTA MORANTE, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-94.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000236-94.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA DA SILVA LIMA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento 

antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do 

CPC. Primeiramente, quanto a preliminar de necessidade de adequação do 

valor da causa, não assiste razão a impugnação da demandada acerca do 

valor dado à causa, vez que este condiz com o valor econômico 

perseguido, nos termos do art. 292 do CPC, sendo a quantia efetivamente 

devido à parte autora, matéria meritória a ser analisada em tempo 

oportuno. A requerida arguiu também, preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir pela satisfação da indenização na via 

administrativa. Sem delongas, à parte requerente pretende a 

complementação da indenização, cujo quantum devido somente poderá 

ser apurado quando instruído o feito. Entretanto, referida conduta não 

impede o ajuizamento desta demanda para a cobrança de valores 

residuais, os quais a parte entende como devidos, não havendo falar em 

carência de interesse processual, sobretudo em razão independência 

entre as instâncias judicais e administrativas.. Nesse sentido: "CIVIL. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS 

MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 6.194/74. 

RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE.(...)II. O recibo dado pelo 

beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor não o inibe 

de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe 

de conformidade com a lei que rege a espécie. (...)". (STJ - RESP n.º 

296675 / SP ; RECURSO ESPECIAL; 2000/0142166-2 Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, T4 -Quarta Turma, j. 20/08/2002, data da 

publicação/Fonte DJ23.09.2002 p.00367) Pois bem. Não havendo qualquer 

outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser 

expurgada, dou por saneado o processo, passando à organização de sua 

instrução. A devida análise do mérito da postulação impõe a realização de 

perícia médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 
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compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência.(N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. CATHERINE ROBERTA CASTRO DA SILVA BATISTA MORANTE, para 

a realização da perícia médica necessária. 2 - Ademais, ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite na presente Comarca de médicos peritos 

para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, e dado ao grau 

de complexidade da causa, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando-se a tabela da Resolução nº 

232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo previsto no art. 2º, §4º, da 

mencionada norma. 3 – Intime-se a perita nomeada, para fins de 

manifestação quanto à aceitação do encargo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado, devendo a parte ré depositar o valor dos 

honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, intime-se o perito para 

ciência dos quesitos, devendo designar o dia, horário e local da perícia, 

cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso o 

perito entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir à 

escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez 

do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela 

anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, intimem-se as partes, inclusive a 

parte autora pessoalmente para comparecimento, devendo trazer todos os 

exames e laudos que dispuser. 8 - Com a juntada do laudo pericial, 

intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação das partes mediante publicação no 

DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

correta triagem. Sem prejuízo, inclua-se no feito o nome do DR. RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MT 8.184-A e FAGNER DA SILVA 

BOTOF, OAB/MT 12.903. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-96.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

KETLEY GABRIELI THIS DETTEMBORN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000027-96.2017.8.11.0095. REQUERENTE: KETLEY GABRIELI THIS 

DETTEMBORN REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. A parte 

requerida informou que pagou a dívida. Assim, ante ao pagamento da 

dívida objeto da presente reclamação, com fundamento nos art. 924, inciso 

III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXPEÇA-SE o competente alvará para a 

liberação do valor depositado em Juízo em favor da parte exequente, na 

forma pleiteada. Depois de cumpridas as deliberações da sentença, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que 

dispõe a CNGC-MT. Sem custas e honorários, em virtude do disposto no 

art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-32.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA RENATA GARCIA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000246-32.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

8.693,03 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: KARLA 

RENATA GARCIA LIMA Endereço: rua bahia, 34, vila canaa, PEDRA PRETA 

- MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: rua ceara, sn, centro, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) Advogada(a) A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade patrona do de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 08/04/2020 Hora: 09:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-48.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON NADALUTI DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEBASTIAO BATISTA SILVA (TESTEMUNHA)

SANTANA MARIA ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

SERGIO ORMONDE PORTELA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1001353-48.2019.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Furto Qualificado]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(283) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MAICON NADALUTI DA SILVA Endereço: Rua deputado Oscar Soares, 

220, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a ) 

Advogado(a): A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de defensor 

do réu COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 27/03/2020 

Hora: 14:30 PEDRA PRETA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000037-63.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON RENATO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VILSON DOS SANTOS MOTA (TESTEMUNHA)

GRAUCIANO BISPO GOMES (TESTEMUNHA)

LUCIANO PAIVA BOROTTA (TESTEMUNHA)

GERALDA DOS SANTOS MOTA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000037-63.2020.8.11.0022 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) POLO ATIVO: Nome: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: WELINTON RENATO DOS 

SANTOS Endereço: Rua Deputado Oscar Soares, 372, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a) Advogado(a) A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de defensor do réu para COMPARECER 

À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 15/04/2020 Hora: 16:30 PEDRA PRETA, 10 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000056-69.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BONEGIA VALENTIM SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS
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PRETA DESPACHO Processo: 1000056-69.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

BONEGIA VALENTIM SILVA EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Analisando 

os autos, verifica-se que não foram juntados os documentos pessoais da 

parte autora, a procuração e também não foi anexada a certidão de 

trânsito em julgado da sentença, documentos imprescindíveis para o feito. 

Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

CONCEDO a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os 

vícios apontados acima, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venha-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000015-05.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Euclides Mosselin Garcia (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000015-05.2020.8.11.0022. REQUERENTE: 

A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: EUCLIDES MOSSELIN 

GARCIA Vistos etc. Recebo a presente precatória, uma vez que, de 

acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. Devendo se 

proceder à avaliação, conforme deprecado. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, artigos 388, 389 e seguintes. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-94.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

MARIA CICERA DA SILVA SOARES (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ALVES NOGUEIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GERALDO RAMOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

MARIA CICERA DA SILVA SOARES (TESTEMUNHA)

Ana Laura da Silva Melo (TESTEMUNHA)

VANDERLEI LEITE LIMA (TESTEMUNHA)

MARCELO NEVES CABRAL (TESTEMUNHA)

Alexandra de Fátima da Silva (TESTEMUNHA)

IRINEU ALVES DA COSTA (TESTEMUNHA)

LAURINDO NEVES TORRES (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGERIO 

MARTINS PROCESSO n. 1000119-94.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 

0,00 ESPÉCIE: [Ameaça, Seqüestro e cárcere privado]->AÇÃO PENAL - 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida 

Fernando Correia, 1049, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Nome: MARIA CICERA DA SILVA SOARES Endereço: Rua Isaias, 610, 

Jardim Morumbi, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JOSUE ALVES NOGUEIRA DA SILVA Endereço: Rua Pernambuco, 

Vila Canaã, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a)Advogado(a): 

A presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de defensor do réu, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 22/04/2020 

Hora: 16:30 PEDRA PRETA, 10 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41312 Nr: 1060-42.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Cordeiro de Lima, Augustinho 

Freitas Martins, José Roberto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Diante do exposto e do que mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar o 

requerido AUGUSTINHO FREITAS MARTINS, a prática de improbidade 

administrativa prevista no artigo 10, caput e inciso VIII, e artigo 11, inciso I, 

ambos da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhes sanções disposta no artigo 12, 

inciso II, do mesmo diploma legal e, JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Civil 

Pública com relação aos demandados APARECIDO RODRIGUES DE LIMA e 

JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO das imputações por ato de improbidade 

administrativa descrita na exordial.Da pena.Assim, atento aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como à gravidade do ato de 

improbidade e à cominação das penalidades, entendo que deve ser 

aplicado ao requerido a pena:a) de suspensão dos direitos políticos por 05 

(cinco) anos; b) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos e; c) de perda da função pública, se estiver 

ocupando alguma.Deixo de condenar o requerido em honorários 

advocatícios vez que a presente ação foi proposta pelo Ministério Público. 

Contudo, em razão da sucumbência, o requerido arcará com custas e 

despesas processuais.Transitada em julgado, INCLUA-SE a presente 

condenação no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade via 

plataforma virtual do CNJ, comunicando a suspensão dos direitos políticos 

do requerido, para as providências cabíveis, nos termos do artigo 595 e 

seguintes da CNGC-MT.Após, adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 45175 Nr: 996-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gonzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Diante do equívoco na decisão anterior, a qual determinou a intimação da 

parte autora para informar aos autos a venda do veículo, ressalta-se que 

eventuais valores da venda e a devolução da diferença já paga pelo 

requerido não são assuntos a se discutirem nestes autos, devendo a 

parte requerida, caso queira, buscar respaldo via administrativa ou, se 

necessário, via judiciária.

Certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52076 Nr: 1487-34.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFT, Marilete Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Neves Torres Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a) para se manifestar a respeito, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52350 Nr: 1579-12.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Aguiar Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA para manifestar 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15044 Nr: 1343-07.2008.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Armando Medaglia, Bruno Aparecido 

Medaglia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Quirino Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri de Souza Brito Filho - 

OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. Amauri de Souza Brito Filho - OAB/MT 

13.625/B, nos termos do Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - 

para que DEVOLVA em Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos 

que se encontra em carga fora do prazo legal, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54158 Nr: 504-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anicezar da Silva, Adriano de Oliveira Vilalba, 

Marcos Deone Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANICEZAR DA SILVA, Cpf: 01085179184, 

Rg: 001.895.046, Filiação: Rosangela de Farias e Amadeu Felix da Silva, 

data de nascimento: 24/08/1985, brasileiro(a), natural de Camisão-MS, 

solteiro(a), Telefone 67-9655-5148 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARCOS DEONE OLIVEIRA DOS SANTOS, Cpf: 86109211583, Rg: 

2077592001, Filiação: Lucélia Oliveira dos Santos e João de Deus dos 

Santos, data de nascimento: 26/09/1994, brasileiro(a), natural de América 

Dourada-BA, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial, que no dia 14 de 

fevereiro de 2016, por volta de 02h30min, na Avenida Presidente Médici, 

neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados ADRIANO DE 

OLIVEIRA VILALBA, MARCOS DEONE OLIVEIRA DOS SANTOS e 

ANICEZAR DA SILVA, com unidade de desígnios, mantinham sob sua 

guarda 01 (uma) espingarda, calibre 16, sem marca, modelo e número de 

série e 08 (oito) cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeito estado de 

funcionamento, podendo ser utilizados eficazmente para a perpetração de 

crime, conforme se verifica no termo de exibição e apreensão de fls. 06 e 

laudo pericial de fls. 29. Segundo o apurado, na data dos fatos, agentes 

policiais foram informados que três pessoas, utilizando um veículo saveiro, 

na Avenida Presidente Médici, estariam envolvidos em uma confusão e em 

posse de uma arma de fogo. Ato contínuo, os milicianos se dirigiram ao 

local, oportunidade em que constataram a veracidade dos fatos, sendo 

localizadas as munições supramencionadas dentro do veículo e a arma de 

fogo próximo a porta do passageiro. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE MATO GROSSO denuncia ADRIANO DE OLIVEIRA VILALBA, MARCOS 

DEONE OLIVEIRA DOS SANTOS e ANICEZAR DA SILVA como incursos no 

art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, requerendo sejam citados os acusados 

para apresentarem defesa escrita e acompanhar os demais atos 

processuais, sob pena de revelia, prosseguindo-se nos demais atos 

processuais, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, até final sentença 

condenatória.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista que em consulta ao Sistema 

INFOSEG, não logrei êxito em encontrar novos endereços dos 

denunciados ANICEZAR DA SILVA e MARCOS DEONE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, acolho o parecer ministerial de Ref. 78, determinando a citação 

destes por edital, com prazo de 30 (tinta) dias, para responder à 

acusação por escrito, no prazo de 15 (dez) dias.Faça constar no edital de 

citação que os denunciados ANICEZAR DA SILVA e MARCOS DEONE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, por ocasião de suas respostas, poderão 

arguirem preliminares, alegarem tudo que interessem às suas defesas, 

oferecerem documentos e justificações, especificarem as provas 

pretendidas e arrolarem testemunhas, qualificando-as e requerendo as 

suas intimações, quando necessário.Conste do referido edital a infração 

em que os denunciados ANICEZAR DA SILVA e MARCOS DEONE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, estão sendo processados.Para efeito de 

publicidade, observe-se os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo 

único, do CPP.Decorrido o prazo supra, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos para deliberações quanto ao pedido de desmembramento 

e suspensão do processo e do prazo prescricional requerido pelo 

Ministério Público em Ref. 78.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 904 de 995



Pedra Preta, 09 de março de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60980 Nr: 848-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Rodrigues Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO do Executado na pessoa de seu(a) advogado(a) da 

indisponibilidade do ativo, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, 

consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo, nos termos da 

decisão de Ref: 29..

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 927-24.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

05423110114, Rg: 25428640, Filiação: Cleidemar Rodrigues Alves e 

Antonio Pais da Silva, data de nascimento: 23/04/1994, brasileiro(a), 

natural de Pedra Preta-MT, solteiro(a), serv gerais, Telefone 

(66)99616-3985. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 09 de novembro de 2016, por volta das 

18h25min, na Avenida Getúlio Vargas, 294, Centro Pedra Preta/MT, o 

denunciado JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA, opôs-se, mediante violência e 

grave ameaça, a ato legal de funcionários públicos competentes a 

praticá-lo. Segundo procedimento, após visualizar a viatura da Polícia Civil 

o denunciado saiu em alta velocidade pelas vias da cidade. Dada a ordem 

de parada com sinais sonoros, o denunciado desobedeceu e continuou 

em fuga. Em seguida o denunciado entrou em determinada residência e 

nervoso disse não ter CNH e nem os documentos da motocicleta, tendo 

sido informado da necessidade de encaminhamento à Delegacia de Polícia, 

ocasião em que este opôs-se a execução do ato legal mediante violência. 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

denuncia a Vossa Excelência JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA, como 

incurso nas penas do art. 329, caput, do Código Penal, motivo pelo qual 

requer o recebimento e autuação da presente, com a citação do 

denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação das 

testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme 

rito procedimental previsto, sendo ao final proferida sentença 

condenatória.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista que em consulta ao Sistema 

INFOSEG, não logrei êxito em encontrar novo endereço do denunciado 

Junior Rodrigues da Silva, acolho o parecer ministerial de Ref. 20, 

determinando a citação deste por edital, com prazo de 30 (tinta) dias, para 

responder à acusação por escrito, no prazo de 15 (dez) dias.Faça 

constar no edital de citação que o denunciado, por ocasião de sua 

resposta, poderá arguir preliminares, alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua 

intimação, quando necessário.Conste do referido edital a infração em que 

o denunciado está sendo processado.Para efeito de publicidade, 

observe-se os requisitos descritos no art. 365 e parágrafo único, do 

CPP.Decorrido o prazo supra, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 09 de março de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000047-10.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA PIRES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO PIRES MAFRA OAB - MS7906 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000047-10.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

IRACEMA PIRES ALVES EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulada por IRACEMA PIRES ALVES em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social, requerendo a citação do executado 

para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, 

querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo 

impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a respeito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso 

contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado. Em seguida, com relação ao crédito da autora, considerando 

que o valor é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino que 

seja requisitado o pagamento da autora por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, 

inciso I, expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 8º da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal. Quanto ao crédito dos 

honorários advocatícios, considerando que o valor do crédito é inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000085-22.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVILIM KARINA BARBOSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000085-22.2020.8.11.0022. Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Substituição de Curatela com Pedido de Antecipação de Tutela 

por EVILIM KARINA BARBOSA CUNHA em desfavor de MARCIO DE 

SOUZA BARBOSA, devidamente qualificados nos autos. A requerente é 

sobrinha do requerido, sendo este portador de retardo mental, doença 

permanente e incurável, o qual já fora interditado na Ação de Interdição 
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que tramitou neste Juízo sob nº 1045-83.2006.811.0022 – Código 11509, 

na qual foi proferida a sentença nomeando curador do interditado a Sra. 

Josefa Pereira Barbosa. Relata a autora que a Sra. Josefa Pereira 

Barbosa, curadora do interditado, veio a óbito na data de 03 de novembro 

de 2019. Por tais razões, requer a concessão da tutela antecipada, sendo 

nomeada curadora provisória do interditado para fins de o representar 

interditando-o nos atos de natureza patrimonial e negocial, ocasião em que 

requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária. A 

inicial veio instruída com os documentos necessários. Vieram-me os autos 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento. Decido. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo 

a requerente os benefícios da assistência judiciária previstos no artigo 98 

do CPC. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da Lei nº 1.060/50. Em 

juízo de sumária cognição, considerando os fatos alegados na inicial, os 

documentos acostados a ela e, a imperiosa necessidade de amparar o 

interditado, material e socialmente, constata-se os elementos bastantes 

para que sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial, como me permite o art. 300 e 749, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Desta feita, NOMEIO desde logo como curadora 

provisória do interditado, a Sra. EVILIM KARINA BARBOSA CUNHA, para 

exercer os atos da vida civil do interditado, ficando a referido curador 

nomeado depositário fiel dos valores recebidos da Previdência Social, e 

também obrigada à prestação de contas quando instado para tanto, bem 

como para representá-lo em juízo, observando-se, o disposto no artigo 

553 do Código de Processo Civil. Fica ainda advertido de que não poderá 

se desfazer de qualquer bem em nome do interditado. Lavre-se o termo de 

curatela provisória, devendo constar do termo que é terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou 

quaisquer outra natureza, pertencentes ao interditado, salvo com 

autorização judicial. Determino a citação do requerido para que tome 

ciência da presente ação. Conste ainda no mandado de citação que caso 

queira poderá contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, observando 

as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, 

consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Após, 

abra-se vista ao Ministério Público (artigo 178, inciso II do CPC). Intimem-se 

a Assistente Social e a Psicóloga credenciadas neste Juízo, para que 

proceda a realização de estudo psicossocial pessoal e residencial do 

interditando, colhendo, na oportunidade, informações sobre o modo de 

vida e condições da residência, trazendo o relatório aos autos no prazo 

de 20 (vinte) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-96.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000093-96.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

LEONEL DOS SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulado por Leonel dos Santos representado em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, requerendo a citação do executado 

para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Recebo o pedido de cumprimento de sentença. Assim 

sendo, retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento 

de sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor. 

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Se não houver impugnação 

determino que seja requisitado o pagamento por intermédio da 

Procuradoria Geral Federal, nos termos do artigo 535, §3º, inciso II, 

expedindo-se o RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, 

contado da entrega da requisição, conforme determina o referido artigo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-40.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MELARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000045-40.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

CELSO MELARA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulada por Celso Melara em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, requerendo a citação do executado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a 

exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado. Em seguida, com relação 

ao crédito da autora, considerando que o valor é superior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, determino que seja requisitado o pagamento da autora 

por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se o Precatório 

conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do Conselho da 

Justiça Federal. Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, 

considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-21.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000098-21.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

MARIA APARECIDA DA SILVA PONTES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulada por Maria Aparecida da Silva Pontes 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, requerendo a citação do 

executado para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil. Desta forma, nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social 

para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. 

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 
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qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado. Em seguida, com relação ao crédito da autora, 

considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução. Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, 

considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000094-81.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUZIA DE MELO PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000094-81.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: SEBASTIANA 

LUZIA DE MELO PIO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

formulada por Sebastiana Luzia de Melo Pio em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social, requerendo a citação do executado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a 

exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver 

impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo 

discriminado do crédito, dou-o por homologado. Em seguida, com relação 

ao crédito da autora, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução. Quanto ao crédito dos honorários 

advocatícios, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-07.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON FERNANDO RUY BELONDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000280-07.2020.8.11.0022 POLO ATIVO:JEFFERSON 

FERNANDO RUY BELONDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA 

ANDREIA KURSCHNER POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 29/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA OSCAR SOARES, 443, 

CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 11/2020/DF

A Dra. Kátia Rodrigues Oliveira, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO as obras de manutenção do prédio do Fórum da Comarca 

de Poconé, cujo objeto da contratação da empresa que prestará serviços 

de manutenção predial abrange manutenção preventiva (visita periódica) e 

corretiva (eventuais);

CONSIDERANDO que as obras de manutenção ocorrerão durante o 

expediente forense, não permitindo que certos reparos sejam feitos 

porque exigem a ausência de pessoas no prédio, bem como o 

desligamento da rede elétrica;

CONSIDERANDO que as reformas consistirão na troca de janelas e portas, 

reparos na rede elétrica e pintura de todo o prédio, podendo causar riscos 

para os clientes internos e externos, na manutenção normal do expediente 

diário, frente à quantidade de reformas necessárias;

CONSIDERANDO a conclusão parcial da obra de reforma da Secretaria da 

Vara Única da Comarca de Poconé e a necessidade de retorno dos 

móveis ao referido setor, bem como a necessidade de instalação dos 

computadores pertencentes à Vara e dos pontos de rede;

R E S O L V E:

1 – SUSPENDER o expediente forense tão somente para o público externo 

no âmbito desta Unidade Judiciária no dia 11 (quarta-feira) de março de 

2020, mantendo-se inalteradas as audiências designadas para a referida 

data (11/03/2020);

3 – PRORROGAR para o primeiro dia útil subsequente, 12 de março de 

2020 (quinta-feira), o cômputo dos prazos iniciados e terminados nesta 

data;

4 – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à E. 

Corregedoria Geral de Justiça, à Promotoria de Justiça, à Defensoria 

Pública e à Subseção da OAB de Poconé.

Publique-se. Registre-se. Dê-se Ciência.

Cumpra-se.

Poconé/MT, 10 de março de 2020.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158450 Nr: 3550-09.2018.811.0028

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio França - EIRELI EPP, Sérgio de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,
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Recebo o aditamento, ante o princípio da instrumentalidade das formas.

 Cumpra-se decisão ref. 16

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100925 Nr: 2084-19.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice da Silva, Maria da Glória Fernandes 

Oliveira, Maria Pedrosa da Silva Santos, Mariete Rosa da Cruz, Margarethe 

de Oliveira Silva Rodrigues, Maria José do Prado, Marcionei Conceição da 

Cruz, Marileide de Arruda Leite, MANOEL PAULINO DA SILVA, MARILEI 

NUNES DE ALMEIDA, MARILEIDE SEBASTIANA DA SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando discordância dos valores afirmados pela pericia pelo 

Executado, INTIME-SE o Executado para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresente nos autos contra proposta;

Apresentada a contraproposta, INTIME-SE o perito para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias se há concordância com os valores;

Ausente contraproposta, INTIME-SE o perito para se manifestar acerca da 

discordância, bem como para que apresente aos autos a documentação 

do trabalho realizado, para fins de estimativa de honorários devidos, em 

igual prazo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 186198 Nr: 276-66.2020.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdEdMG, LVAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de LUÍS VICENTE ALVES DOS SANTOS, vulgo 

“MINI” qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 217-A do 

Código Penal.

Recebida a denuncia em 30/01/2020 à ref. 4.

O acusado fora devidamente citado, apresentando Defesa Prévia a ref19.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação, não 

tendo sido arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito possível de 

ser apreciada nesta fase processual.

Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento de denuncia, e DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 07 de Abril de 2020, às 13h30min, 

ocasião em que será procedido o interrogatório dos réus e oitiva das 

testemunhas.

INTIME-SE pessoalmente o réu para comparecer a audiência ora 

designada.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas para comparecer a 

audiência ora designada.

APENSE-SE o presente feito ao autos de código 186108.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148333 Nr: 8108-58.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sharawell Iasmin Garcia, KGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT, ADRIANE DE LIMA MARTINS - OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref. 47

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110063 Nr: 1603-22.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM - Processos de Beneficiamento e Serviços em 

Minérios Eirelli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, Clarissa Lopes Dias - OAB:12.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Desta forma e ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Pela sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.P. I. C.Transitado em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3143-18.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Zulli, Massa Falida Alcopan Alcool do 

Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Gisele Raquel Zulli - 

OAB:10397, Paulo Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT

 Intimar parte executada para no prazo legal manifestar juntada de recurso 

de ref. 39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125071 Nr: 2490-69.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacil da Cruz Pinto, PINTO E CURADO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

No que tange o pedido de ref. 44 o mesmo não merece acolhimento tendo 

em vista que compulsando os autos nota-se que o executado não foi 

devidamente citado, bem como a parte autora não demostrou ter esgotado 

todos os meios possíveis para obter informações do endereço do mesmo.

Saliento que a requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de 

cópias de declaração de imposto de renda é providência de caráter 

restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente 

assegurado, consoante o artigo 5º, X , da CF .

Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 Dito isso, indefiro o respectivo pedido.
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Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132486 Nr: 886-39.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de MARCELO ALVES DA SILVA, pela pratica da 

conduta capitulada no artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal.

Recebida a denuncia em 26/09/2018 à ref. 7.

O acusado foi devidamente citado, apresentando Defesa Prévia a ref. 35.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação, não 

tendo sido arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito possível de 

ser apreciada nesta fase processual.

Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento de denuncia, e DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 04 de Agosto de 2020, às 13h30min, 

ocasião em que será procedido o interrogatório do réu e oitiva das 

testemunhas.

INTIME-SE pessoalmente o réu para comparecer a audiência ora 

designada.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas para comparecer a 

audiência ora designada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134415 Nr: 1709-13.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nascimento Brito e Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonattan Diuego Vidal Griebel 

Ely - OAB:22011/MT, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754, 

Vinicius Manoel - OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, pelo patrono constituído nos autos, da 

decisão datada de 05/03/2020, ref. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164942 Nr: 5808-89.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio da Cruz, ESTAÇÃO DA CARNE 

LTDA, Jhuam Pedro Eberhart Scheider Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Naiara Vaz Silva - 

OAB:21354/O, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT

 Intimar parte requerente para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref. 39

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 170700 Nr: 1079-83.2019.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Espirito Santo da Silva, Jose Gonçalo 

Ramos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 DECISAO

VISTOS,

Trata-se de Ação Penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO move em face de JOSÉ GONÇALO RAMOS DOS SANTOS e 

GONÇALO ESPIRITO SANTO DA SILVA qualificado nos autos, como 

incurso na sanção do art. 34, parágrafo único, inciso III c/c art. 15, inciso II, 

alíneas a e i da Lei 9.605/98.

Recebida a denuncia em 24/04/2019 à ref. 4.

Os acusados foram devidamente citados, apresentando Defesa Prévia a 

ref. 26 e ref. 41.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Devidamente citado o acusado apresentou resposta à acusação, não 

tendo sido arguida nenhuma preliminar ou prejudicial de mérito possível de 

ser apreciada nesta fase processual.

Ademais não havendo qualquer hipótese para absolvição sumária do 

acusado, RATIFICO a decisão de recebimento de denuncia, e DESIGNO 

Audiência de Instrução para o dia 04 de Agosto de 2020, às 14h00min, 

ocasião em que será procedido o interrogatório dos réus e oitiva das 

testemunhas.

INTIME-SE pessoalmente o réu para comparecer a audiência ora 

designada.

INTIME-SE o Ministério Público e a Defesa.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas para comparecer a 

audiência ora designada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125319 Nr: 2551-27.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Jorge dos Reis Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Certifico que, foi devidamente cadastrado o advogado da parte exequente 

conforme petição de ref. 48

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131089 Nr: 294-92.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciane Maria Silva Campos Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao 

recurso de ref. 51

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59635 Nr: 1512-05.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Gisele Raquel Zulli - 

OAB:10397

 DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o executado, para querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Decorrido o prazo certifique-se, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de 

admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69564 Nr: 1199-10.2011.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmir Villalba Cortez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis de Barros, João Nepomuceno Cortez, 

Ricardo Lins de Barros, João Lins de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Bagatelli Gonçalves - 

OAB:5932/MT, Leonardo Pio da Silva Campos - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Carvalho 

Pagnoncelli - OAB:7587/MS, Mônica Mello Miranda - OAB:70/88, 

MÔNICA MELLO MIRANDA - OAB:7088

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das partes acerca da data para coleta do material genético, 

devendo os litigantes comparecerem nesta Diretoria do Foro da Comarca 

de Poconé no dia 30/03/2020, às 14:30, para realização do exame, 

munidos de documentos pessoais. Impulsiono o feito, ainda, para que as 

partes providenciem os meios para que os descendentes da parte falecida 

compareçam no referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 1191-62.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amigos Transporte Ltda-ME - representado por Marcio 

Batista Lange

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Paulo de Souza - 

OAB:12.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimaraes Rodrigues 

Couveia - OAB:16928

 Intimar parte autora para no prazo legal manifestar juntada de ref. 81 e 84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110325 Nr: 1684-68.2015.811.0028

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, V, do CPC, JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito a presente ação ante ao 

reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada.Sem custas e 

honorários diante da concessão do benefício da justiça 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132047 Nr: 697-61.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica da 

Comarca de Poconé-MT - OAB:

 CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.EXPEÇA-SE a 

respectiva GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA do réu JULIANO 

FRANCISCO DA SILVA observando-se o regime inicial fixado, com 

fundamento no artigo 387, §1º do CPP, momento em que serão fixadas as 

condições da pena restritiva aplicada REMETENDO-SE a referida guia ao 

Sistema SEEU.TRANSITADA EM JULGADO:a) EXPEÇA-SE a comunicação 

da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 15, III, da 

Constituição da República, e ao Instituto de Identificação da Secretaria de 

Estado de Defesa Social do Mato Grosso, para que se procedam as 

anotações de estilo;b) EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, devendo a 

mesma ser remetida ao juízo de execução penal onde o acusado cumprirá 

pena para fins de unificação;c) OFICIE-SE, para anotações, aos órgãos de 

identificação (artigos 974, inciso IV, e 1.453, inciso III, CNGC);e) Deixo de 

proferir quaisquer determinações a respeito de eventual condenação ao 

pagamento de multa ante a nova redação dada ao artigo 51 do Código 

Penal através da Lei 13.964/2019.Após, ARQUIVE-SE o presente feito, 

com as cautelas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117443 Nr: 336-78.2016.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER ROBSON DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano da Costa Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Estrela Silveira - 

OAB:18.284/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação de Inventario proposta por WENDER ROBSON DA SILVA 

MAGALHÃES.

Notório observar que o feito se encontra em tramitação desde o ano de 

2016.

 Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados há mais de 1 (um) ano, podendo observar-se que a parte 

autora, apesar de intimada pelo seu patrono (ref.35, 37/38, 45, 47,49), 

bem como pessoalmente (ref.48 e 50), não manifestou interesse no 

prosseguimento no feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe 

competiam, demonstrando assim o abandono conforme certidão à ref. 51.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art.485, II, §1º do Código de Processo 

Civil/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC/2015, ficando SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, 

§2º e 3º do CPC/2015, uma vez que o requerente litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes.

INTIME-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137182 Nr: 2867-06.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a reembolsar ao autor o 

valor de R$ 73.567,85 (setenta e três mil e quinhentos e sessenta e sete 

reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária INPC desde o 

requerimento administrativo e juros da mora de 1% desde a 

citação.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149823 Nr: 211-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Maria Pires da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de ref. 54.

Compulsando os autos nota-se que em decisão de ref. 44 foi determinada 

a suspensão do feito ate a resolução da questão da certidão de união 

estável.

 Desse modo, aguarde-se julgamento dos autos de Reconhecimento de 

União Estável post mortem, distribuído sob Nº. 1001813-17.2019.8.11.0028

Proferida sentença nos referidos autos, conclusos para prosseguimento 

do Inventário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87889 Nr: 1061-72.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Gomes de Arruda, Adaci Conceição Miranda da 

Silva, Gonçalina Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Comunitário do Bairro Boa 

Esperança-Presid. Maria Jose da Costa Magalhães, Municipio de Poconé 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art.485, I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, pois não restou provada 

a posse alegada pelo Requerente.CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, 

tornando-os inexigíveis tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109973 Nr: 1578-09.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALLAS MOTO PEÇAS ATACADO IMP EXP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Belica ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis Mello Oliveira - 

OAB:6.848-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Observa-se que o Patrono do Exequente foi devidamente intimado, via DJE 

dos autos, acerca da decisão de ref. 57, deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação.

Nesse sentido, INTIME-SE pessoalmente o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, adotando as medidas 

pertinentes, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, 

III, §1º do CPC.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-38.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000322-38.2020.8.11.0028. REQUERENTE: 

MANOEL RODRIGUES DAS NEVES REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a 

obtenção de benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de 

tutela com o fim de que seja concedida a implantação do benefício, 

aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, 

artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida desde que houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, 

que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que 

a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de Julho de 2020, às 

13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 
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havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001414-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO MARCIANO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001414-85.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

VICENCIA GOMES DA SILVA REU: DANILO MARCIANO DA SILVA 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação de Ação de Obrigação de Não Fazer 

Impeditiva de Obra com Pedido de Liminar proposta por VIVÊNCIA GOMES 

DA SILVA em face de DANILO MARCIANO DA SILVA. Sustenta que o 

requerido está realizando uma obra em imóvel ao lado do seu. Que ambos 

os imóveis dividem o mesmo telhado. Afirma que a referida obra coloca em 

risco a integridade de toda a estrutura, por se tratar de prédio antigo, uma 

vez que o requerido realiza reforma apenas em parte do telhado. Por tais 

motivos requer a tutela antecipada para compelir o requerido a 

paralisar/suspender a obra. É o relatório. Decido. Apresentado o 

pagamento das custas, RECEBO a inicial. O advento do novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Contudo, diante da prova carreada aos autos, 

verifico que o pleito se confunde com o mérito da demanda, uma vez que 

se trata de pedido de paralisação da obra, ação tida como prejudicial a 

parte contrária, em que a presunção da veracidade dos fatos alegados 

pelo requerente não é suficiente para a concessão da medida. Isso 

porque, a requerente sequer logrou êxito em comprovar a existência de 

obra no local, tendo juntado apenas fotos do exterior do prédio, não 

havendo nenhuma que indique a realização de reforma. Aliado a isso, a 

prova do risco de dano grave decorre tão somente das alegações da 

autora, sem qualquer laudo técnico ou opinião de especialista. Assim, 

ausente a existência de prova contundente quanto ao direito alegado, 

impedindo o deferimento da tutela antecipada. Ademais, não se vislumbra 

nos autos os pressupostos necessários para o deferimento da tutela 

antecipada, uma vez que não me resto convencida sobre a plausibilidade 

do direito invocado pelo reclamante, considerando tratar-se de medida que 

trará prejuízo a parte requerida. Sem desmerecer as razões apresentadas 

pela parte reclamante, este juízo entende que a situação jurídica se 

apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário probatório apresentado, 

razão pela qual outro caminho não há senão indeferi-la. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Remetam-se os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do NCPC. Efetivada a medida, 

cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, 

§8º do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-37.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MALCIDES GONSALO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000238-37.2020.8.11.0028. AUTOR: 

MALCIDES GONSALO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, 

pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 1.060/50. Por se tratar de 

Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença C/C aposentadoria por 

invalidez com pedido de tutela, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica. Assim, nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica para o dia 04 de 

abril de 2020, às 09h30min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, 

FIXANDO a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários 

periciais, nos termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico 

consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de seu 

quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. O autor deverá se apresentar para realização da 

perícia portando todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como 

quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que 

o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa 

provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou 

lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. 5) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. 6) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). 9) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. 10) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. 11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. 12) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? 13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? 14) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? 15) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? 16) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? 

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme ANEXO I 

da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como forma de dar maior efetividade à 

jurisdição, determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 

183 c/c 335 do CPC e intimação para comparecimento em audiência. Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 
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manifestação, vistas ao autor. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000253-06.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN NUNES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. L. B. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000253-06.2020.8.11.0028. AUTOR: 

CARMEN NUNES RONDON REU: S. K. L. B. VISTOS, Trata-se de uma Ação 

de Homologação de Alimentos. Processe-se em segredo de justiça, 

conforme determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita conforme requerido, podendo ser 

revogados a qualquer tempo, acaso verificados as hipóteses legais. Em 

analise detida, verifica-se a existência de menor. Para tanto, dê-se vista 

ao Ministério Público. Cumpra-se. Às Providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001601-93.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA GENTIL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1001601-93.2019.8.11.0028. REQUERENTE: 

SEBASTIANA GENTIL CORREA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES A seguir foi proferida decisão nos 

seguintes termos: Defiro o prazo de 10 (dez) dias para habilitação de 

herdeiros, nos termos do artigo 313, § 2, inciso II do CPC. Considerando 

que o procurador manifestou que os herdeiros pretendem habilitar no 

presente processo, tendo em vista que as testemunhas já estão 

presentes não havendo prejuízo para qualquer das partes a oitiva dos 

mesmos com base nos princípios da celeridade, da econômica processual, 

em julgamento de mérito, passo a oitiva das testemunhas, após aguarda o 

decurso de prazo para habilitação, intime-se o requerido nos termos do 

artigo 670 do CPC. Após conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão. Nada 

mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente 

audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002144-96.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINIL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170-O (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri OAB - MT5698-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA (REU)

WILSON DE CAMPOS (REU)

MOACYR DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

ODINALVA MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN (REU)

JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS (ESPÓLIO)

JOSE FRANCISCO DE CAMPOS FILHO (REU)

NILTON DE CAMPOS (REU)

JOENY DE CAMPOS (REU)

JOACY DE CAMPOS (REU)

JOADIL MARQUES DE CAMPOS (REU)

AMAURI DE CAMPOS (REU)

KELLY CHRISTIE MARQUES DE CAMPOS (REU)

ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1002144-96.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MAURINIL DE CAMPOS ESPÓLIO: JOSÉ FRANCISCO DE CAMPOS 

INVENTARIANTE: MOACYR DE CAMPOS REU: AMAURI DE CAMPOS, JOSE 

FRANCISCO DE CAMPOS FILHO, NILTON DE CAMPOS, WILSON DE 

CAMPOS, VANDERLI MARQUES DE CAMPOS SILVA, ODINALVA 

MARQUES DE CAMPOS HUSSEIN, JOADIL MARQUES DE CAMPOS, 

ODINEIVA MARQUES DE CAMPOS, KELLY CHRISTIE MARQUES DE 

CAMPOS, JOACY DE CAMPOS, JOENY DE CAMPOS DECISÃO VISTOS, 

Trata-se de Ação de Petição de Herança c/c Declaratória de Nulidade de 

Cessão de Direitos Hereditários c/c Declaratória de Nulidade de Inventário 

e Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela proposta por MAURINIL DE 

CAMPOS. Na ocasião da exordial, o autor realizou o pedido de justiça 

gratuita nos autos e deu a causa o valor de R$ 6.070.624,80. Determinado 

o pagamento das custas por este juízo, o requerente acostou extrato do 

imposto de renda em que consta como “Proprietário da Empresa Individual 

Maurinil de Campos”. Reiterou como prova a CTPS em branco juntada a 

exordial, bem como receituário médico como portador do CID N47. Pois 

bem. Em princípio, para a pessoa física obter a concessão da justiça 

gratuita, basta a simples afirmação de carência. Entretanto, diante da 

inexistência de indícios de prova que apontam a hipossuficiência 

declarada pelo requerente, o indeferimento do benefício é medida que se 

impõe. Isso porque, o requerente deixou de juntar quaisquer documentos 

que comprovam que o mesmo não possui condições de arcar com as 

despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua 

família. Apenas afirmou não possuir renda suficiente para pagar as 

custas. Contudo, ausente qualquer comprovante de rendimentos capazes 

de corroborar com a alegação. Quanto a CTPS em branco juntada aos 

autos, verifica-se do extrato do IR que o requerente possui uma empresa, 

portanto, não é empregado e sim empregador. Dessa forma, no contexto 

fático exposto pelo requerente, a CTPS em branco não tem o condão de 

comprovar a inexistência de renda. O valor da causa representa montante 

considerável, mais de 06 milhões, dessa forma, necessita de provas 

contundentes quanto ao estado de necessidade do autor. Considerando a 

insuficiência da prova juntada pelo autor, aliado ao valor da causa, 

torna-se inviável o deferimento da gratuidade processual. A alegação do 

requerente não acompanha nenhuma prova contundente que justifique o 

deferimento do benefício, razão pela qual o pedido não merece prosperar. 

Com essas considerações, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária 

gratuita por não vislumbrar a necessidade dos autores, forte nos 

documentos que instruem os autos e em conformidade com as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ, e, por corolário, 

determino a intimação do requerente para recolher as custas e taxas 

judiciárias do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser extinção 

do feito sem julgamento do mérito. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-86.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO DE ARRUDA FIALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO RIBEIRO ROCHA (REU)

 

PROCESSO n. 1000377-86.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:CATARINO DE 

ARRUDA FIALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA 

GONCALVES DE ARRUDA POLO PASSIVO: MÁRCIO RIBEIRO ROCHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 913 de 995



Juizado Poconé Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 10 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-71.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR RONDON DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000378-71.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:VALDECIR 

RONDON DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL 

ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 22/04/2020 Hora: 13:50 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-04.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (TESTEMUNHA)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 22/04/2020 Hora: 14:00

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002158-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002158-80.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS proposta por JOSE RAMOS DA SILVA em face de BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir, uma vez que não é necessário o ingresso com demanda 

administrativa para que então se postule em juízo. Vencida a preliminar, 

passo a análise do mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que 

teve o seu nome negativado por dívida ilegítima, uma vez que houve 

desfazimento do negócio jurídico realizado entre a parte reclamante e a 

Dimobras (City Lar), consubstanciado na compra de um refrigerador que 

não funcionou como esperado. Relata que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 215,65 (duzentos e quinze 

reais e sessenta e cinco centavos), inscrito em 15/07/2016. Destaque-se 

ainda que em contestação a requerida não comprovou devidamente a 

origem do débito, pois apesar de alegar a existência do débito sendo 

intermediaria da compra, afirmou que a compra/contrato fora devidamente 

cancelado. Constatada a ausência de prova cabal, para a elucidação da 

presente demanda, não há outra alternativa, se não declarar a inexistência 

do débito. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento 

da culpa da requerida por eventuais danos causados ao requerente em 

razão da sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos 

órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de graves 

consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de maiores 

cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, restando, pois, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, REJEITO a preliminar 

suscitada e opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito R$ 215,65 (duzentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), 

inscrito em 15/07/2016; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome 

do requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002171-79.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FERNANDO TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 
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julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, telas 

sistêmicas em conjunto com as faturas de carão de credito, consta 

também a informação de que houve pagamento das faturas em sua 

proporcionalidade, o que elide a ocorrência de fraude. Dessa forma, resta 

verificada a total ciência dos débitos pela parte reclamante, 

descaracterizando a fraude e/ou desconhecimento do negócio jurídico 

entabulado. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-94.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VICENCIA DUARTE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002170-94.2019.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA VICENCIA DUARTE 

E SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9. 9649-4348, contrato assinado com a presença de 

documento pessoal da parte, faturas e relatórios de chamadas que, em 

conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-54.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER OLIVEIRA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002011-54.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JENIFER OLIVEIRA DA PENHA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, comprovante de residência em nome da parte 

autora, pois o que fora apresentado coincide com o de sua genitora, bem 

como rejeito preliminar de ausência de documento fundamental, extrato de 

negativação emitido por órgãos oficiais, em razão da existência de extrato 

aceito juntado pela parte autora. Rejeito a preliminar e incompetência do 

juizado por matéria de ordem complexa, em razão do áudio acostado aos 

autos. Vencida as preliminares, passo a análise de mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9. 9616-4145, contrato realizado via ligação (juntada) 

com a confirmação de dados pessoais e relatórios de chamadas que, em 

conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 
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autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-76.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DO CARMO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001919-76.2019.8.11.0028. REQUERENTE: GIOVANI DO CARMO SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, comprovante de residência em nome da parte 

autora, pois o que fora apresentado é suficiente, uma vez que a parte ré 

também apresenta comprovante de residência demonstrado pela autor no 

ato da contratação, bem como rejeito preliminar de ausência de documento 

fundamental, extrato de negativação emitido por órgãos oficiais, em razão 

da existência de extrato aceito juntado pela parte autora. Rejeito a 

preliminar e incompetência do juizado por matéria de ordem complexa, em 

razão do áudio acostado aos autos. Por fim, rejeito a preliminar de 

ausência de pretensão resistida, uma vez que não é necessária a 

existência de demanda administrativa para que assim se postule em juízo. 

Vencida as preliminares, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9. 9695-0425, contrato 

realizado com a confirmação e apresentação de documentos pessoais e 

relatórios de chamadas que, em conjunto com as telas sistêmicas que 

demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço 

como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as 

preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-09.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIUZA DE SOUZA CAMARGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001917-09.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARINIUZA DE SOUZA 

CAMARGO GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, 

A parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito preliminar de ausência de documento fundamental, 

extrato de negativação emitido por órgãos oficiais, em razão da existência 

de extrato aceito juntado pela parte autora. Vencida a preliminar, passo a 

análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9. 9644-5817, relatórios 

de chamadas que, em conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a 

utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 
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quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-40.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELY SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001999-40.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ALESSANDRA KELY SANTOS 

E SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

VISTOS, ETC. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória. Antes, contudo, 

de apreciar o mérito da demanda, passo a analisar a preliminar arguida 

pela empresa Reclamada. DA COISA JULGADA Verifico a existência de 

coisa julgada entre a presente ação e aquela registrada sob nº 

8014181-20.2019.811.0001, cujo tramitou perante o 5º Juizado Especial do 

Cuiabá/MT, distribuída em 04/02/19, posteriormente a esta, ao argumento 

de que ambas ações são idênticas, ou seja, possuem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Entretanto, tal demanda fora 

extinta com julgamento de mérito. É cediço que o fenômeno da 

litispendência ou coisa julgada ocorre na hipótese de ajuizamento de ação 

idêntica a outra anteriormente ajuizada, ou seja, quando duas ações em 

curso possuírem identidade de partes, causa de pedir e o pedido, 

consoante redação do artigo 337, VI, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil. “§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é 

idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está 

em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso. Ocorre que, após verificar os autos 

de n.º 8014181-20.2019.811.0001, constata-se que estão presentes os 

requisitos para a configuração da coisa julgada, qual seja, mesmas partes, 

pedido e causa de pedir. Assim, verificada a tríplice identidade entre as 

ações, acolho a preliminar de coisa julgada para extinção sem julgamento 

de mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a 

reconhecida COISA JULGADA deste processo em relação ao processo n. 

8014181-20.2019.811.0001, determinando o arquivamento definitivo do 

processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-11.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARACELLE NERES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001697-11.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARACELLE NERES DE 

ARRUDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento fundamental, extrato de negativação 

emitido por órgãos oficiais, em razão da existência de extrato aceito 

juntado pela parte autora. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9623-5085, faturas que, em conjunto com as telas 

sistêmicas que demonstram a utilização da linha telefônica e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-91.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001918-91.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VALDEMILSON DE ARRUDA 

GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento fundamental, extrato de negativação 

emitido por órgãos oficiais, em razão da existência de extrato aceito 

juntado pela parte autora. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9807-4403, relatórios de chamada e SMS que, em 

conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-91.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RICARDO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002015-91.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JEFERSON RICARDO DE 

SOUZA SANTOS REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, 

DECOLAR.COM LTDA Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9099/95. DECIDO. 2. As partes executadas e exequente 

compuseram (Id. Num. 26127764; Num. 29656332), acordando o valor de 

R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) 

respectivamente para finalizar a demanda. 3. Desta feita, entendo que o 

feito deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. 

Isto Posto, conforme teor da movimentação ID. 26127764 e Num. 

29656332, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e com fundamento nos artigos 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando por 

satisfeita a presente execução. 5. Não há necessidade de expedição de 

alvará, pois o depósito da quantia foi feito diretamente na conta do patrono 

da parte exequente. 6. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-69.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILMA FATIMA CAMPOS PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002010-69.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ROSILMA FATIMA CAMPOS 

PROENCA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, A parte 

autora alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, 

sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, proposta de adesão a cartão de crédito 

COMPCARD, firmado com assinatura da parte reclamante e documentos 
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pessoais, o que elide a ocorrência de fraude. Dessa forma, resta 

verificada a total ciência dos débitos pela parte reclamante, 

descaracterizando a fraude e/ou desconhecimento do negócio jurídico 

entabulado. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002059-13.2019.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9920-0959, faturas e 

relatórios de chamada e SMS que, em conjunto com as telas sistêmicas 

que demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência do 

serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a 

parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma 

regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-81.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BENEDITO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002048-81.2019.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO BENEDITO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento fundamental, extrato de negativação emitido por órgãos 

oficiais, em razão da existência de extrato aceito juntado pela parte 

autora. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.992-4288, faturas e relatórios de chamada e SMS que, 

em conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 
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necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-80.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002061-80.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOSENILDO SILVA DE ASSIS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que o extrato 

juntado pela parte autora é suficiente para a prova do débito objeto da lide. 

Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9622-0554, em conjunto 

com as telas sistêmicas, e faturas, relatórios de chamadas e gravação da 

ligação na qual a reclamante confirma dados pessoais, que demonstram a 

utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

de mérito e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-20.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GRACIELE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002065-20.2019.8.11.0028. REQUERENTE: FERNANDA GRACIELE DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização das linhas telefônicas n. (65) 9.612-2425 e (65) 

9.9631-1772, faturas e relatórios de chamada e SMS que, em conjunto 

com as telas sistêmicas que demonstram a utilização da linha telefônica e 

a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002113-76.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMBELINA SEBASTIANA BRUNO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002113-76.2019.8.11.0028. REQUERENTE: AMBELINA SEBASTIANA 

BRUNO DO CARMO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9. 9.9929-3950, faturas e 

relatórios de chamada e SMS que, em conjunto com as telas sistêmicas 

que demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência do 

serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a 

parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma 

regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-61.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002114-61.2019.8.11.0028. REQUERENTE: SILVIO GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento fundamental, extrato de negativação emitido por órgãos 

oficiais, em razão da existência de extrato aceito juntado pela parte 

autora. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9631-2703, relatórios de chamada e SMS que, em 

conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e a inadimplência do serviço como medida de contraprestação. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar que a 

autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-02.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002105-02.2019.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE LOURENCO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 
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não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

fundamental, extrato de negativação emitido por órgãos oficiais, em razão 

da existência de extrato aceito juntado pela parte autora. Vencida a 

preliminar, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9692-3237, relatórios de 

chamada e SMS que, em conjunto com as telas sistêmicas que 

demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço 

como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-06.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002150-06.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JOENIL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, telas 

sistêmicas em conjunto com as faturas de carão de crédito e áudio 

contendo a confirmação de dados pessoas do reclamante no ato da 

contratação do serviço utilizado. Consta também a informação de que 

houve pagamento das faturas em sua proporcionalidade, o que elide a 

ocorrência de fraude. Dessa forma, resta verificada a total ciência dos 

débitos pela parte reclamante, descaracterizando a fraude e/ou 

desconhecimento do negócio jurídico entabulado. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002206-39.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002206-39.2019.8.11.0028. REQUERENTE: SELMA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, comprovante de residência em nome da parte autora, pois o 

que fora apresentado é suficiente, uma vez que se trata da genitora da 

promovente. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9631-8851, contrato via áudio (telefone) com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 922 de 995



confirmação de dados pessoais, faturas de cobrança e relatórios de 

chamadas que, em conjunto com as telas sistêmicas que demonstram a 

utilização da linha telefônica e a inadimplência do serviço como medida de 

contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a 

ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que a autora quitou algumas faturas de forma regular. Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, 

ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante 

quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível 

neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002273-04.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LAERTE DE ANDRADE SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, comprovante de residência em nome da parte autora, pois o 

que fora apresentado é suficiente, uma vez que se trata da genitora da 

parte promovente. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

fundamental, extrato de negativação emitido por órgãos oficiais, em razão 

da existência de extrato aceito juntado pela parte autora. Vencida as 

preliminares, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9948-3293, faturas de 

cobrança e relatórios de chamadas que, em conjunto com as telas 

sistêmicas que demonstram a utilização da linha telefônica e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO as preliminares e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-41.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1002277-41.2019.8.11.0028. REQUERENTE: NELSON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

fundamental, extrato de negativação emitido por órgãos oficiais, em razão 

da existência de extrato aceito juntado pela parte autora. Vencida a 

preliminar, passo a análise de mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9993-1576, faturas de 

cobrança e relatórios de chamadas que, em conjunto com as telas 

sistêmicas que demonstram a utilização da linha telefônica e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 
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Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-81.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SEBASTIAO CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001660-81.2019.8.11.0028. REQUERENTE: VAGNER SEBASTIAO 

CORREA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (65) 9.9638-7043, faturas e 

relatórios de chamada e SMS que, em conjunto com as telas sistêmicas 

que demonstram a utilização da linha telefônica e a inadimplência do 

serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a 

parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma 

regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não acolho o pedido 

contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado de planilha de 

atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé da parte autora 

para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão a Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001962-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELE DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS TOSHIO MICHIURA OAB - MT23430/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1001962-13.2019.8.11.0028. REQUERENTE: JUCIELE DE ARRUDA 

RONDON REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento fundamental, extrato de negativação 

emitido por órgãos oficiais, em razão da existência de extrato aceito 

juntado pela parte autora. Vencida a preliminar, passo a análise de mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação do serviço, relatório de pagamento, utilização da linha 

telefônica n. (65) 9.9667-8403, faturas de cobrança, em conjunto com as 

telas sistêmicas que demonstram a utilização da linha telefônica e a 

inadimplência do serviço como medida de contraprestação. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e 

logrou êxito a parte ré em demonstrar que a autora quitou algumas faturas 

de forma regular. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo 

a parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Não 

acolho o pedido contraposto da parte ré, uma vez que desacompanhado 

de planilha de atualização de débitos, bem como não vislumbro da má-fé 

da parte autora para que enseje a multa por litigância por má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão a 

Juíza Togada (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 
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baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-38.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

DOUGLAS FERREIRA PINTOR (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DIAS TAVARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000091-38.2020.8.11.0019 Assunto: [Ameaça, 

Contra a Mulher] Autor: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Requerido: BRUNO DIAS TAVARES Vistos. 

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO o douto Advogado Dr. 

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/MT sob o n° 3.546-A, para 

patrocinar os interesses do acusado BRUNO DIAS TAVARES, nos termos 

e prazos legais. Ressalto, por oportuno, que tal convocação é 

considerada um múnus público, devendo ser desempenhada, nos termos 

do art. 14 da Lei nº 1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, 

da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Registro, ainda, que os devidos 

honorários serão regularmente arbitrados em sede de sentença penal. 

Promova o devido cadastramento do(a) causídico(a) no sistema PJE. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Porto dos 

Gaúchos-MT, 9 de março de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de 

Direito em Cumulação

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34373 Nr: 866-75.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Pabllo Augusto Ortega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:

 (...) Por outro lado, em que pese o pedido de redesignação de audiência 

de instrução e julgamento, formulado pela parte autora à ref. 178, à vista 

de tudo que consta nos autos, principalmente, pelo fato das partes em 

litígio terem acordado na audiência de instrução e julgamento de ref. 71, de 

forma definitiva quanto aos alimentos, e provisória com relação à guarda e 

a regulamentação de visita, bem como tendo em vista a mudança fática 

apresentada nos autos, DETERMINO que se proceda a intimação da equipe 

multidisciplinar com o fim de fornecer estudo psicossocial, no prazo de 30 

(trinta) dias, na residência de ambas as partes, de preferência com a 

presença do menor, com vistas a trazer informações pertinentes quanto 

ao convívio do infante com seus genitores.

Desse modo, DETERMINO, por ora, a SUSPENSÃO da audiência de 

instrução e julgamento outrora designada, até a chegada do laudo do 

estudo psicossocial, devendo esta Secretaria dar baixa na audiência 

agendada no sistema APOLO, até mesmo porque, o supracitado estudo é 

indispensável para a análise da necessidade, ou não, da realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 Com a juntada do laudo do estudo psicossocial, ABRA-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público Estadual.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41097 Nr: 765-04.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 Por fim, não havendo outras arguições de preliminares, INTIME-SE a parte, 

requerida, por meio de intimação pessoal (art. 183, § 1°, do CPC), para que 

especifique as provas que pretende produzir, cumprimento com o disposto 

no artigo 370 do Código de Processo Civil, deverá ser especificados quais 

fatos se pretendem comprovar através das provas requeridas, 

justificando sua necessidade, sob pena de indeferimento, ou declaração 

de preclusão, no prazo de 15 (quinze) dias, e para apresentar, caso 

requeira a produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que 

irão depor em Juízo, no mesmo prazo supracitado, contado a partir desta 

decisão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do art. 373 do CPC, bem 

como deverá ser observado o número máximo de testemunha disposto no 

art. 357, § 6º, do mesmo Diploma Legal.

 Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8874 Nr: 24-13.2008.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilmar Antonio Schuck, Marivone Pereira 

Schuck, Arnos Madeiras e Compensados Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sodré Dantas - 

OAB:7132-B/MT, Eliane Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, 

Manoel Tavares de Menezes Netto - OAB:, Marcelo Gatto Spinardi 

- OAB:, Omar Inês Sobrinho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte interessada, para providenciar os 

seguintes documentos: Cópia matrícula atualizada do bem imóvel 

arrematado e a comprovação do recolhimento dos tributos devidos (art. 

1.142 da CNGC), para constar na carta de arrematação que será 

expedida, em cumprimento a decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21855 Nr: 7-64.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT, Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Cláudio Javé de 

Sá Bandeira, Francisco de Assis da Silva Junior, Edson Alvares de Ávila, 

Retífica de Motores Araguaia LTDA -ME, Edilson Elias Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:99525/MG, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, 

Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A/MT, Simoni Bergamachi da 

Fonseca - OAB:5.810-MT, Veronica Stefani de Almeida - 

OAB:22868-O

 Certifico, que decorreu o prazo da citação do requerido Edson Alvares de 

Ávila (fls.928 e verso), sem apresentação de contestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 44042 Nr: 2423-63.2018.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme dos Santos da Silva, representado por 

Silvone Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO da parte autora, para manifestação acerca da 

não localização do requerido, conforme ref. 57,58 e 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 390-66.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Natalina Palmieri Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324-OAB/MT

 CERTIFICO em cumprimento a decisão de ref. 353, que com o aporte da 

oitiva das últimas testemunhas (ref.371 e 373), nada mais sendo requerido 

pelas partes encerra-se instrução processual, relativa a primeira fase do 

procedimento do júri, pelo que abro vista às partes para que, no prazo 

legal, seja apresentado os respectivos memoriais, na forma sucessiva, 

iniciando com o Ministério Público, posteriormente ao Assistente de 

Acusação e, por fim, à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6843 Nr: 13-52.2006.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinoldo Elmuth Pech, Lucilda Pech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anor Martinho Bohenen, Arneldo Bohnen, 

Veronica Bohnen, Loanda da Silva Santana, Valdirene Delarme Bonhen, 

Thamires Nicoly Delarme Bohnen e outro, rep p/ Valdirene Delarme Bohnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pinheiro - OAB:MT 2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Rodrigo Luiz 

Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 CERTIFICO o desarquivamento dos autos, estando aguardando carga pelo 

advogado peticionante no prazo legal, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8828 Nr: 982-33.2007.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Kara José, Maria de Fátima Kater Kara José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel José de Sá, Aldenora Lopes de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos.

Considerando o pedido de carga rápida do d. causídico Dr. Danilo Tenório 

dos Santos, inscrito na OAB/MT sob o n. 23996-O, DETERMINO a 

devolução destes autos e apensos correlatos ao Cartório.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 915 Nr: 13-04.1996.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria de Derivados de Mandioca "Santa Cruz" Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Souza, Joaquim Amik, 

Madeireira Cedrelinda Ltda, Espólio de Alcides de Assunção, Nilton Ângelo 

Frare, Elton Luiz Gobbi, Lucas Storza Dutra, Manoel Messias dos Santos, 

Helena José de Souza Amik, Hugo Tadeu Jório Eboli, Maria Aparecida de 

Moura Salgado, Valmor Antonio Zuffo "Espólio", Célia Cecília Frare, Nelva 

Ferrari Zuffo, Ignez de Assunção, Décio Tadeu Frare, Maria Antonia 

Machado Dutra, Natalina Dias dos Santos, Rosemary Bulbina Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Teixeira de Paula - 

OAB:2482-A/GO, Edmar Teixeira de Paula Junior - OAB:11.695-A, 

Tamara Soares de Souza - OAB:24002/O, Wellighton Taylor 

Giovanucci - OAB:18.845-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, José Antunes de Jesus - OAB:13881/MT, Marcos 

Douglas W. Taques da Silva - OAB:9.895-E/MT, Valquíria Pereira 

Barbosa - OAB:4130

 Vistos.

Considerando o pedido de carga rápida da d. causídica Dra. Andiely 

Renata Teruel Deon, inscrita na OAB/MT sob o n. 25647-O, DETERMINO a 

devolução destes autos e apensos correlatos ao Cartório.

Após, torne os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42855 Nr: 1753-25.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Felipe Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos.

Considerando que a parte requerida acostou aos autos comprovante de 

pagamento referente aos 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

periciais (ref. 67), após certificado no feito o início dos trabalhos pelo 

perito do juízo, DEFIRO o pagamento/levantamento de 50% (cinquenta por 

cento) dos honorários periciais, com fulcro no que dispõe o art. 465, §4°, 

do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015), devendo expedir o 

respectivo alvará em favor do profissional nomeado à ref. 36, na conta 

bancária indicada nos autos (ref. 72).

 Outrossim, o remanescente deverá ser pago apenas ao final, depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários, conforme prevê o art. 

465, §4, do CPC.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão proferida à ref. 36.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000433-83.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE BENEDITA SALES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000433-83.2019.8.11.0019 Assunto: [Oitiva] 

Autor: RUTE BENEDITA SALES MARTINS Requerido: MUNICÍPIO DE JUARA 

Vistos. Tendo em vista a petição da parte requerente de id 29996501, 

noticiando que foram colhidas as oitivas das testemunhas, ora deprecada, 

no juízo deprecante, razão pela qual solicita a devolução da presente 

carta precatória independentemente de cumprimento, DEVOLVA-SE esta 
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carta precatória ao juízo de origem, consignando-se nossas homenagens. 

Outrossim, DETERMINO o cancelamento da audiência outrora designada. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 9 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000219-58.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA RIQUETTI (EXEQUENTE)

CLEMAR ROGERIO RIQUETTI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMAR ROGERIO RIQUETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000219-58.2020.8.11.0019 Assunto: [Alimentos, 

Fixação] Autor: VALQUIRIA RIQUETTI e outros Requerido: CLEMAR 

ROGERIO RIQUETTI Vistos. Considerando que se trata de ação autônoma, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

à inicial com o devido recolhimento de custas, ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil, bem como na mesma oportunidade, deverão os 

exequentes acostar aos autos planilha de cálculo atualizada. Após, 

decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte exequente, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos-MT, 9 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito em Cumulação

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000230-87.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO ZEPELIM OAB - SP207633 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VMX AGROPECUARIA LTDA. (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000230-87.2020.8.11.0019 Assunto: [Diligências] 

Autor: SH EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS S.A. Requerido: VMX 

AGROPECUARIA LTDA. Vistos. Recebo a presente missiva precatória, 

uma vez que, de acordo com os requisitos legais do artigo 260 do CPC. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

SOLICITANDO, SE FOR O CASO, OS DOCUMENTOS FALTANTES, tudo de 

acordo com o estabelecido na CNGC/MT. Intime-se. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos-MT, 10 de março de 2020 RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000169-09.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PRIMO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO WARLEY AMARAL OAB - GO42639 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIER FELES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento da carta precatória supra, sendo R$ 3,55 (três reais e 

cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, 

e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000378-75.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE VIEGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000378-75.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A REQUERIDO: 

CLARICE VIEGA Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com 

os cumprimentos e as baixas necessárias. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000378-75.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE VIEGA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte interessada, por meio de seus advogados, 

para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, para 

cumprimento da carta precatória supra, sendo cobrado o valor de R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9272 Nr: 1642-38.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que foi expedido precatório – PRC nos autos para 

pagamento das parcelas atrasadas ao requerente, bem como o decurso 

do prazo maior para o seu processamento, defiro o derradeiro pedido, 

procedendo a quitação do honorário sucumbencial, consoante alvará 

anexo.

 No mais, aguarde-se em secretaria o pagamento das parcelas atrasadas.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 
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extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS MERCES MENDES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000518-80.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DAS MERCES MENDES RODRIGUES REU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, etc. A parte autora 

apresentou requerimento de cumprimento de sentença, trazendo o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Assim, nos termos do 

art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução. Havendo 

impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, manifestar-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-08.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINDA DE FATIMA GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000376-08.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MAURINDA DE FATIMA GOMES CLEMENTE REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Considerando a necessidade de comprovação do atual 

domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 

do CPC, determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no 

prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar comprovante 

de endereço atualizado, e se tal comprovante estiver em nome de 

terceiros, deverá comprovar o vínculo que possui com o terceiro, devendo 

ser juntado contrato de aluguel ou outro documento comprobatório, sob 

pena de ser cancelada a distribuição. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000375-23.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYCIANE DA SILVA PEREIRA VILELA (REQUERENTE)

ROMISCLEY VALDIVINO VILELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA OAB - MT23379/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Porto Alegre do Norte (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000375-23.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: CLEYCIANE DA SILVA PEREIRA VILELA, ROMISCLEY 

VALDIVINO VILELA ALVES REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE Vistos, etc. Considerando o valor estimado dos bens 

a serem partilhados entre os autores, nos termos dos artigos 320 e 321 do 

CPC, determino a intimação dos requerentes, por intermédio do advogado 

para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda, holerite da Sra. Gleyciane ou 

outro documento que comprove a hipossuficiência financeira dos 

requerentes. Na oportunidade deverá anexar extrato atualizado do INDEA, 

a fim de atestar a quantidade de semoventes que possuem. Por fim, insta 

frisar que, conforme o caso, desde que a parte comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais em parcela única, o 

§6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000127-57.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MACHADO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA MARTINS DA SILVA OAB - MT23894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

COMANDANTE GERAL ADJUNTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE 

OFICIAL DE JUSTIÇA Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a 

expedição e cumprimento do(s) mandado(s) de notificação para 

cumprimento em comarca diversa, qual seja Cuiabá- zona 1 , devendo a 

guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001310-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. N. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001310-97.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando a manifestação ministerial de ID 29337594, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos, 

devendo ser informado se possui interesse na audiência conciliatória, ou, 

na oportunidade, requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002217-72.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. A. S. (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002217-72.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando a manifestação ministerial de ID 29335516, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002554-61.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002528-63.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

L. T. L. (EXEQUENTE)

K. T. L. (EXEQUENTE)

L. T. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

LIDIA PEREIRA TAVARES OAB - 026.017.951-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. L. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002528-63.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 30081657, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000021-95.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ADELIANE VIANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 028.565.241-92 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000021-95.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de sua advogada dativa, acerca da 

audiência de conciliação, designada para o dia 26 de março de 2020, às 

16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto Alegre do 

Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002519-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LURRANE TEIXEIRA DA SILVA GERKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES GERKE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002519-04.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, designada para o dia 26 de março de 2020, às 

15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto Alegre do Norte, 

10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000013-21.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000013-21.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado dativo, acerca da 

audiência de conciliação, designada para o dia 26 de março de 2020, às 

16h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto Alegre do Norte, 

10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002535-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. S. D. O. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002535-55.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado dativo, acerca da 

audiência de conciliação, designada para o dia 26 de março de 2020, às 

15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto Alegre do 

Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000031-42.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000031-42.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 

482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, acerca 

da audiência de conciliação designada para o dia 28 de abril de 2020, às 

16h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto Alegre do Norte, 

10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000214-13.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GOMES DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000214-13.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, designada para o dia 31 de março de 2020, às 

16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto Alegre do 

Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000103-29.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE SOUZA PARENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO OAB - MT26360/O 

(ADVOGADO(A))

AURINO DE SOUZA CARDOSO OAB - MT26300/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PARDO PIZARRO (REQUERIDO)

PIZARRO HOSPITAL DO OLHO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000103-29.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação, designada para o dia 31 de março de 2020, ás 

15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto Alegre do 

Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-37.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000247-37.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o Sistema não registrou a efetivação da 

intimação da parte autora, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de renovar o ato de intimação da parte autora, por meio de sua advogada, 

acerca da audiência de conciliação designada para o dia 24 de março de 

2020, às 13h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Porto 

Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000254-29.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o Sistema PJE não registrou a efetivação 

da intimação da parte autora, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de renovar o ato de intimação da parte autora, por meio de sua 

advogada, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

março de 2020, às 14h10min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-29.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000254-29.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Em tempo, retifico a certidão de 

intimação de ID 30108113, intimando a parte autora acerca da designação 

da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 24 

de março de 2020, às 14h10min, e não audiência de conciliação, conforme 

apontado. Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-37.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000247-37.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Em tempo, retifico a certidão de 

intimação de ID 30107626, intimando a parte autora acerca da designação 

da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 24 

de março de 2020, às 13h30min, e não audiência de conciliação, conforme 

apontado. Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CELIAMAR ROSA DE AVILA (AUTOR(A))

C. A. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000437-97.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o Sistema PJE não registrou a efetivação 

da intimação da parte autora, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de renovar o ato de intimação da parte autora, por meio de sua 

advogada, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 24 de março de 2020, às 14h50min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001118-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. T. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001118-67.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o Sistema PJE não registrou a efetivação 

da intimação lançada na certidão de ID 27649402, bem como considerando 

a proximidade da audiência aprazada, impulsiono os presentes autos com 

a finalidade de renovar o ato e proceder a intimação da parte autora, por 

meio de sua advogada, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, juntada aos autos no ID 27459834, informando o endereço 

atualizado da parte requerida, a fim de possibilitar a expedição de novo 
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mandado e cumprimento da diligência citatória, a tempo hábil da realização 

da audiência. Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001123-89.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA OAB - GO27832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3 F REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - EPP (REU)

KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001123-89.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando que o Sistema PJE não registrou a efetivação 

da intimação da parte autora, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de renovar o ato de intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 31 de março de 2020, às 14h30min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-68.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DA S. MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000372-68.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para providenciar o recolhimento da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação nos autos, 

devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço indicado nos 

autos. Porto Alegre do Norte, 10 de março de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 1584-20.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E FRANCO LTDA ME, HOZANA 

MARIA DOS SANTOS, JOÃO DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para publicação no DJE:

''Aqui se tem EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S.A. em face de SANTOS E FRANCO LTDA ME e outros.

Proferida sentença nestes autos, momento processual em que o 

extinguiu-se o feito em razão da ocorrência da prescrição do título 

exequendo, a Autora apresentou Recurso de Apelação.

Desta feita, determino que se intime o Recorrido para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme 

estabelecido no artigo 1.010, §1º do Código de Processo Civil.

Assinalo, por oportuno, que decorrendo sem manifestação o prazo supra, 

a Secretaria deverá expedir o necessário para remessa dos autos à 

Superior Instância, para análise dos recursos.

Cumpra-se.''

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000372-68.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DA S. MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000372-68.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: F. DA S. MOREIRA Vistos, etc. I - A Lei nº 

13.043 publicada em 13 de novembro de 2014, em seu artigo 101, alterou 

o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, realizando mudanças 

consideráveis no procedimento aplicado as obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação judiciária, as quais este Juízo passa a 

aplicar. O artigo 3º do Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar com o 

seguinte texto: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. O § 2º do 

artigo 2º do mesmo Decreto-lei citado no artigo supra e também alterado 

pela nova lei, preceitua que "A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Verifica-se de tais 

dispositivos que em ação de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do 

prazo para o pagamento, a concessão da medida liminar pressupõe a 

prévia notificação do devedor, que a partir de agora poderá ser efetuada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ora 

Fiduciante. Porém, como o próprio §2º do artigo 2º do Decreto menciona, 

ainda que o recebimento da notificação tenha ocorrido por pessoa diversa 

do destinatário esta seria considerada como válida para fins de 

constituição em mora do devedor. No caso dos autos, a notificação foi 

realizada por carta de intimação por aviso de recebimento assinada por 

terceira pessoa, atingindo o seu objetivo, qual seja, a comprovação da 

mora. Portanto, plenamente válida, o que leva ao acolhimento da liminar 

postulada. Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida. II - 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário. III - Proceda-se a restrição 

judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, através do Sistema 

RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 911/1969. IV - 

Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o bem 

objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a partir de 

quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do disposto nos §§ 1° e 

2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. V - Pois bem, efetivada a medida, 

no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de busca e 

apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o pagamento 

das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos contratuais, 

bem como as vincendas (quitando o contrato), custas processuais e 

honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor devido 

atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, NCPC). Findo 

o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem se 

consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário. VI - Cite-se a parte ré, na 

forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) 
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dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 344). VII – Faça 

constar do mandado que o devedor, por ocasião do cumprimento do 

mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos sob pena de aplicação de multa diária. VIII - 

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código Processo Civil e 

requisitar reforço policial, arrombamento. Intime-se. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências. Porto Alegre do Norte – MT, 

10 de Março de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108719 Nr: 7375-62.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelton Marlon Pietrobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO REGIS DE AMORIM 

FREITAS - OAB:16502

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, nomeio o 

advogado, Dr. NELTON SCHWINGEL, OAB/MT 14.175-A, para atuar na 

defesa do denunciado durante toda instrução criminal, o qual deverá ser 

intimado da presente nomeação, a fim de que tome as medidas 

necessárias nos autos.

 Por fim, no tocante ao pedido de juntada de antecedentes criminais do 

acusado, o art. 1.373, inciso II, da CNGC estabelece que o juiz determinará 

tal providência quando o Ministério Público ou querelante comprovar a 

impossibilitada de sua realização, o que não ocorreu no presente caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 124349 Nr: 71-41.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Almeida Silva, Lindondion Barbosa 

de Oliveira Vulgo "Capitão", Glebson dos Santos Costa, Thiago Eduardo 

Sokolowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Oliveira de Souza 

Júnior - OAB:MT12797-B, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O

 (...) .O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.No 

caso de o(s) réu(s) informar(em) que não tem condições de constituir 

advogado, tendo em vista a ausência de Defensor Público nesta Comarca, 

nomeio o advogado, DR. MATHEUS ROOS, OAB/MT nº 19.739, para atuar 

na defesa da denunciada durante toda instrução criminal, o qual deverá 

ser intimado da presente nomeação, a fim de que tome as medidas 

necessárias nos autos.Defiro o item 3 “a”, “b” e “d” da cota ministerial, 

devendo o Gestor Judiciário proceder conforme requerido. 2. 

REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE WANDERSON 

TAVARES DA SILVANo tocante ao pedido de decretação da prisão do 

denunciado Wanderson Tavares da Silva, analisados cautelosamente os 

autos, verifico que não merece deferimento, conforme a seguir será 

demonstrado.Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio prevê a 

possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os 

pressupostos autorizadores descritos no artigo 312, do Código de 

Processo Penal, devendo restar demonstrado o “fumus comissi delicti” e o 

“periculum libertatis”.No caso em tela, a autoridade policial aduz que o 

representado Wanderson estaria indo até a residência do acusado 

Lindondion para adquirir droga para comercialização(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 124188 Nr: 7647-22.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Matheus Dias Virgulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, esclareço que, este Magistrado, passou a responder pela 

3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, assim como 

pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, onde é Juiz Titular, estando 

ambas a uma distância de 130km, o que proporciona o deslocamento até 

esta Comarca tão somente uma vez por semana, quando deve-se priorizar 

as audiências de réus presos, júris e custódias.

Assim, DESIGNO a audiência, para o dia 23/04/2020 às 13h00min (horário 

de Cuiabá/MT).

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público Estadual e a Defesa.

Às providências.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000051-04.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LEZIO SOARES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS 

(REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 057/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes, via DJe e Sistema, para 

que tomem ciência do início dos trabalhos periciais para o dia 06/04/2020 

às 8h, no escritório profissional do perito, CONAPLAN-LTDA, com 

posterior deslocamento ao Imóvel para início dos trabalhos periciais no 

campo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000047-30.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VIGOR AGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT19240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLICE MARIA STAUB KUHN (EXECUTADO)

ROMILDO LUIS KUHN (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do Mandado de 

Citação, penhora e avaliação (03 atos a serem cumpridos pela Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000101-30.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB - MT0019527A (ADVOGADO(A))

MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA OAB - GO44726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELIEL LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 04/05/2020 às 12:45 (MT).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000120-02.2020.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, através de seu 

advogado, via DJE, para que compareça na audiência de conciliação 

designada para o dia 04/05/2020 às 13h (MT).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001202-08.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO OAB - MT20480/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. S. N. (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado(a) sobre a redesignação da audiência de CONCILIAÇÃO para o 

dia 16 de abril de 2020, às 17:00 horas (MT), audiência que se realizará na 

sede do Juízo, sito no endereço ao final indicado, tudo conforme decisão 

inicial. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 9 de março de 2020. THIAGO AFONSO 

CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-57.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO E PARTE REQUERENTE na pessoa de seu advogado(a) 

do inteiro teor da decisão id. 28135106 bem como para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de maio de 2020, às 

13:00 horas (MT), audiência que se realizará na sede do Juízo, sito no 

endereço ao final indicado. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 9 de março de 2020. 

THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, 

Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - 

TELEFONE: (66) 34891831

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000902-46.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR JOSE MANTOVANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça id. 29588509, no prazo de 

15(quinze) dias. RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 9 de março de 2020. THIAGO 

AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO 

CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre João Bosco, s/n, Praça da 

Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - CEP: 78675-000 - TELEFONE: 

(66) 34891831

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-88.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ZAGOTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000342-88.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

MARTA ZAGOTO DA SILVA REU: LUCIANA APARECIDA DA SILVA 

SENTENÇA Relatório Aqui se tem ação de interdição cumulada com 

curatela com pedido de tutela de urgência, proposta por Marta Zagoto da 

Silva em face de Luciana Aparecida da Silva A parte autora é mãe da 

requerida e objetiva a decretação de interdição desta, sustentando que a 

requerida é portadora de paralisia cerebral com sequelas graves de 

retardo mental, identificados como CID’s 10 G80.9 e F79.1, sendo 

necessário auxilio para exercer atividades cotidianas. Juntou documentos. 

Foi deferido por este Juízo a tutela de urgência, nomeando a autora como 

curadora provisória da interditanda, com o objetivo de que a interditada 

praticasse os atos necessários perante o juízo de direito (ID20032600). Na 

oportunidade, este Juízo designou entrevista, bem como determinou a 

realização de estudo psicossocial, a ser realizado pela equipe 

interdisciplinar. O estudo psicossocial apresentado atestou que a 

requerida possui deficiência mental, apresentando comportamentos de 

instabilidade e agressividade consigo mesma e dependendo totalmente de 

cuidados de terceiros. Concluiu-se que Marta possui vínculos com a 

requerida, sendo responsável e realizando devidamente a função de 

cuidar da filha, levando-a a procedimentos médicos, preparo de alimentos, 

higiene, entre outros cuidados básicos e necessários (ID 21388019). Em 

sede de audiência, o Ministério Público manifestou pela desnecessidade 

de perícia médica e pela procedência da ação. Vieram-me os autos 
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conclusos para deliberações. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido 

inicial merece inteira acolhida, gozando o requerente de legitimidade, nos 

termos do art. 747, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. A 

procedência da interdição depende da comprovação de existência de 

anomalia que impeça o interditando de externar sua vontade e de se 

autodeterminar, isto é, de reger-se e de administrar seus bens. Analisados 

os autos, concluo ter restado provado que a requerida não tem o 

necessário discernimento para os atos da vida civil, conforme se extrai do 

laudo médico juntado pela parte autora (ID 19831746), bem como da 

impossibilidade da requerida em ser entrevistada em sede judicial, por não 

conseguir se expressar. Pelo relatório do estudo psicossocial realizado 

pela assistente social deste juízo, restou-se comprovado que a requerente 

dispõe de condições adequadas para cuidar de sua filha, promovendo o 

necessário para sua alimentação e higiene. Assim, restando comprovados 

os requisitos exigidos à decretação da interdição, esta é medida que se 

impõe. Ante o exposto, resolvo o mérito e decreto a interdição de Luciana 

Aparecida da Silva, declarando-a relativamente incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III c.c 

artigo 1.767, I, do Código Civil. De acordo com o artigo 1.775, § 1º, do 

Código Civil, nomeio como curadora da interditada sua genitora Marta 

Zagato da Silva. Expeça-se mandado de averbação à margem do registro. 

Expeça-se termo de curadoria definitivo. Tendo em vista o trabalho 

desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os honorários 

advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo com a tabela 

vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor 

do advogado. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas. P.R.I.C Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000293-47.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT21786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. G. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000293-47.2019.8.11.0052 POLO ATIVO: NATALIA 

ADRIANA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS JUNIOR POLO PASSIVO: LUCAS VINICIOS GUIMARAES 

COSTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do polo ativo, através do 

seu advogado, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 

Rio Branco/MT, 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000858-11.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT21373-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. E. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000858-11.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DOS REIS CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR 

LUIZ BRANICIO DA SILVA POLO PASSIVO: ANTONIO EDIGAR DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima 

qualificado, através de seu advogado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 

10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000878-02.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. D. R. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

KETELLY LORRAINE DOS REIS OAB - 050.168.681-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000878-02.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:L. O. D. R. V. 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ROMARIO PEREIRA VOLP FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, do polo ativo acima qualificado, através de seu advogado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

23/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000887-61.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000887-61.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:ADAO PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS VENTURA POLO 

PASSIVO: ROSEANE SILVA JOFRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 

Rio Branco/MT, 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000812-22.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB - MT22515/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000812-22.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:MARIA DO 

CARMO SANTOS DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOSADABE CHAVES CAETANO POLO PASSIVO: AUGUSTO ALVES DE 

SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima 

qualificado, através de seu advogado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 

Rio Branco/MT, 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000918-81.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. O. (REQUERIDO)

V. D. O. S. (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000918-81.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:ROBERTO 

RIBEIRO SANTOWSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS 

VENTURA POLO PASSIVO: VALESKA DE OLIVEIRA SONTOWSKI e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima qualificado, 

através de seu advogado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 08:00, no 

endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 

Rio Branco/MT, 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000959-48.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIKA CUNHA SAIBERT OAB - MT18038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000959-48.2019.8.11.0052 POLO ATIVO: ROSEANE 

SILVA JOFRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELIKA CUNHA 

SAIBERT POLO PASSIVO: ADÃO PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima qualificado, através de seu 

advogado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. Rio Branco/MT, 10 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000887-61.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000887-61.2019.8.11.0052 POLO ATIVO: ADAO PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUBENS VENTURA POLO 

PASSIVO: ROSEANE SILVA JOFRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

do polo ativo acima qualificado, através de seu advogado, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

30/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000. Rio Branco/MT, 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000717-89.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

M. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000717-89.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:MARINA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMOS MEDEIROS 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, do polo ativo acima qualificado, através de seu 

advogado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: Rua Cáceres, 

s/n, Centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000. 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000492-69.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

RENATA DA SILVA (AUTOR(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado 

ao Id. 28632389, bem como, acerca do Estudo Psicossocial juntado ao Id. 

24785159, no prazo legal. Rio Branco/MT, 10/03/2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000019-49.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000019-49.2020.8.11.0052. AUTOR: PEDRO 

RODRIGUES PAIXÃO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Aqui se tem ação em que se busca reconhecimento judicial do direito 

à aposentadoria por idade de segurado especial (rural), proposta por 

Pedro Rodrigues Paixão em face do Instituto Nacional do Seguro Social. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. De outro norte, 

verifica-se que parte autora pediu antecipação da tutela consistente em 

que o réu conceda desde logo a aposentadoria. Ocorre que, o Código de 

Processo Civil estabelece que não será concedida antecipação de tutela 

quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da 

tutela antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a 

tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título de 

aposentadoria, há o risco de que, caso a demanda seja julgada 

improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já recebidos. Essa 

conclusão fica ainda mais evidente quando se constata que o autor é 

pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo fato de 

ele ter pedido assistência judiciária gratuita. Por derradeiro, registro que, 

uma vez reconhecido o direito em sentença, as diferenças daí 

provenientes serão pagas, fato que demonstra também a inexistência de 

prejuízo. Ademais, compulsando os autos, embora a parte autora tenha 

instruído a inicial com alguns documentos que possam denotar o início de 

prova material, para a concessão do benefício pleiteado nestes autos é 

necessária a produção de prova testemunhal para reforçar a prova 

documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não concilia-se e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito da parte autora na condição de idoso. Em tempo, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de abril de 

2020, às 17h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá 

objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 
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envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser 

juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos 

termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão 

independente de intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. 

Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos autos. RIO 

BRANCO/MT, 5 de fevereiro de 2020. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-07.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DE OLIVEIRA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado 

ao Id. 28632373, no prazo legal. Rio Branco/MT, 10/03/2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000622-59.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

ELIANE DA SILVA FRANCISCO OAB - 065.463.034-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado 

ao Id. 28633264, bem como, acerca do Relatório Psicossocial juntado ao 

Id. 25970536, no prazo legal. Rio Branco/MT, 10/03/2020. Gestor de 

Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000758-56.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOMINGOS DAS DORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Autos n.° 1000758-56.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 

LUIZ DOMINGOS DAS DORES RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Aqui se tem ação para restabelecimento do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Luiz Domingos das Dores em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. O requerente aduziu ser 

portador de insuficiência aórtica de grau II, e presença de crises de colite 

agudas, declarando que foi realizado troca de valva em classe funcional 

IV, doença grave se perspectiva de cura, quadro clínico que o incapacita 

para exercer suas atividades laborativas. Relatou ter postulado 

judicialmente a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez em 2007, pleito esse julgado procedente nos autos do 

processo n.° 693-98.2007.811.0052, tramitado neste juízo. O autor afirma 

que, durante a revisão administrativa de benefício por incapacidade 

realizada em 17/09/2018, a parte requerida concluiu pela não constatação 

da invalidez, colocando em período de recuperação por 18 meses. 

Discorreu que, em que pese a decisão administrativa da benesse, a 

incapacidade não teria cessado, razão pela qual pugnou pela concessão 

de tutela de urgência para o fim de que a requerida reestabeleça desde 

logo o benefício de forma integral. É o relatório. Decido. Considerando a 

condição econômico-financeira da parte autora declarada na petição 

inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do artigo 

99 e seguintes do Código de Processo Civil. Assinalo, por oportuno, que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de 

Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da 

autora. De outro norte, analisando minuciosamente os documentos 

acostados pela parte autora, verifica-se que o réu cessou ou suspendeu 

o pagamento do benefício da autora com base nas normas contidas no 

artigo 70 da Lei 8.212/1991 e artigos 42 e 47 da Lei 8.213/1991. Embora 

tais normas autorizem a cessão ou suspensão do pagamento da verba 

reclamada, sua aplicação pelo réu deve ser precedida de prévio 

procedimento que possibilite o prejudicado acesso ao contraditório e ampla 

defesa. No caso de benefícios concedidos por força de decisão judicial, 

especialmente com trânsito em julgado, a revisão, cessão ou suspensão 

do pagamento deve ser submetida previamente ao Poder Judiciário. 

Nesses casos, a suspensão, cessação ou revisão unilateral pelo réu 

pode ferir a coisa julgada e o respeito à divisão de funções estatais 

consagrada na Constituição Federal. Ademais, se a parte autora 

necessitou recorrer ao Poder Judiciário para que lhe fosse garantido o 

benefício previdenciário, a cessação, revisão ou suspensão de tal 

benefício de forma unilateral pelo réu vulnera o princípio da igualdade de 

forma odiosa porque equivale ao descumprimento injustificado do 

comando exarado pelo Poder Judiciário. É bom lembrar que a concessão 

do benefício de que gozava o autor não foi resultado de um ato 

administrativo, que poderia, em tese, ser revisto, unilateralmente, pela 

própria administração. A concessão do benefício da autora, no caso 

destes autos, foi um ato judicial, com trânsito em julgado, a que o réu deve 

respeito, sob o risco de ser colocado ao chão a própria estrutura da 

República Federativa Brasileira. Assim, a aplicação dos dispositivos 

invocados pelo réu para descontinuar o pagamento do benefício deveria 

ter sido previamente submetida ao Poder Judiciário, sendo inaceitável o 

procedimento aplicado pelo réu. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar ao INSS que proceda, 

IMEDIATAMENTE, com a implantação integral do benefício de 

Aposentadoria por Invalidez, até que seja julgada o mérito desta demanda. 

Via de consequência, determino que a Secretaria expeça ofício ao gerente 

da agência respectiva, requisitando que implante o benefício 

previdenciário objeto deste processo, IMEDIATAMETNE, SOB O RISCO 

DAS PENALIDADES LEGAIS, BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR 

CORRESPONDENTE. Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao 

APSADJ, devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o 

referido setor de implantação reputa necessários. O descumprimento 

injustificado desta ordem implicará em execução de multa a ser 

oportunamente arbitrada, além de remessa das peças necessárias ao 

Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil 

pública por improbidade administrativa, bem como para adoção de outras 

medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. Lado outro, determino 

que seja procedida a citação e intimação do demandado, mediante 

remessa dos autos, para, querendo, apresentar RESPOSTA EM RAZÃO 

DE O PAGAMETNO DO BENEFÍCIO TER SIDO DESCONTINUADO POR ATO 

ISOLADO DO RÉU, INVERTO O ÔNUS PROBATÓRIO PARA ATRIBUIR AO 

RÉU EVENTUAL NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALERTO AO 

RÉU QUE, EMBORA SEJA ELE ISENTO DE PAGAMETNO DE CUSTAS, NÃO 

ESTÁ DISPENSADO DE PAGAR OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS, 

COMO VALORES RELATIVOS À PERÍCIA TÉCNICA. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. RIO BRANCO/MT, 18 de dezembro de 2019. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31855 Nr: 318-87.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A 

REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Após a propositura da demanda, a parte autora disse ter desaparecido o 

interesse processual em razão de o bem buscado nos autos ser ter sido 

obtido extrajudicialmente.

Decido.

Havendo superveniente desinteresse processual, extingo o feito sem 

resolução do mérito.

Arquivem-se os autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35837 Nr: 329-48.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joairton da Silva Neves, Rafaela Cristina 

Barros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar de Magalhães - 

OAB:OAB/MT14.445, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 

21378-O, Cesar Augusto Magalhães - OAB:MT - 3.237 - B

 Autos 329-48.2015.811.0052 – Código 35837

Com relação à ré Rafaela Cristina Barros dos Santos, DETERMINO que se 

cumpra conforme sentenciado em ref. 221.

Defiro o requerimento da defesa de ref. 241.

Abro vistas ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões 

recursais.

 Após, providencie a REMESSA dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado, para o devido processamento/julgamento dos recursos 

interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42961 Nr: 331-47.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Costa Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Fernando Luis Veríssimo - OAB:OAB/MT 14.357, 

Luciano Augusto Neves - OAB:MT0012012O

 Autos 331-47.2017.811.0052 – Código 42961

Em detida análise, considerando que o réu WALISSON COSTA 

FERNANDES DA SILVA demonstra interesse em não se furtar de suas 

responsabilidades perante à Justiça e apresentar o endereço em que 

poderá ser encontrado para posterior intimação, DEFIRO o pedido 

acostado pela defesa à ref. 154, AUTORIZANDO o denunciado 

WALISSON a se mudar para a comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

 EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Mirassol D’Oeste/MT para 

fiscalização e execução das medidas cautelares diversas da prisão 

impostas ao denunciado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44958 Nr: 1375-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 Autos 1375-04.2017.811.0052 – Código 44958

Considerando o teor de ref. 87, INTIME-SE pessoalmente o réu para 

apresentar alegações finais ou constituir novo advogado, ou, se não 

tendo condições, manifestar seu desejo de se ver patrocinado por um 

Advogado Dativo, devendo o Sr. Meirinho CERTIFICAR.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47111 Nr: 2510-51.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 Autos 2510-51.2017.811.0052 – Código 47111

Considerando o teor de ref. 49, INTIME-SE pessoalmente o réu para 

apresentar alegações finais ou constituir novo advogado, ou, se não 

tendo condições, manifestar seu desejo de se ver patrocinado por um 

Advogado Dativo, devendo o Sr. Meirinho CERTIFICAR.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40515 Nr: 1092-15.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Roma dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 Autos 1092-15.2016.811.0052 – Código 40515

Considerando o teor de ref. 106, INTIME-SE pessoalmente o réu para 

apresentar alegações finais ou constituir novo advogado, ou, se não 

tendo condições, manifestar seu desejo de se ver patrocinado por um 

Advogado Dativo, devendo o Sr. Meirinho CERTIFICAR.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34602 Nr: 1203-67.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 Autos 1203-67.2014.811.0052 – Código 34602

Considerando o teor de ref. 137, INTIME-SE pessoalmente o réu para 

apresentar alegações finais ou constituir novo advogado, ou, se não 

tendo condições, manifestar seu desejo de se ver patrocinado por um 

Advogado Dativo, devendo o Sr. Meirinho CERTIFICAR.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42114 Nr: 2100-27.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nekcilia Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Autos 2100-27.2016.811.0052 – Código 42114

DETERMINO que certifique-se sobre a tempestividade do recurso 

interposto em ref. 157.

 Se tempestivo, sem novas conclusões, em conformidade com os atos 

processuais, dê-se VISTA ao Ministério Público, para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões recursais.

De tudo cumprido, não havendo outros requerimentos, providencie a 

REMESSA dos autos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido 
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processamento/julgamento dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41418 Nr: 1643-92.2016.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABC Brasil SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEEBLA SERVIÇO DE ENGENHARIA EMILIO 

BAUMGART LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pecoraro - 

OAB:OAB/SP 196.651, Ernesto Borges Neto - OAB:OAB/MT 8.224-A, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699, Luiz Carlos 

Malheiros França - OAB:OAB/SP 376.424, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem Carta Precatória, cuja finalidade é proceder a avaliação de 

um imóvel de terras rurais.

 Em decorrência da avaliação, a parte autora e o perito noemeado por este 

Juízo, requereram a expedição de ofício junto ao INTERMAT, a fim de que 

seja disponibilizado a Cópia do Mapa Georreferenciado dos lotes da Gleba 

Redentora de Rio Branco – MT.

Isso posto, defiro o pedido e determino que seja oficiado o Instituto de 

Terras do Mato Grosso – INTERMAT, para que forneça as informações 

necessárias, bem como as cópias do Mapa Georreferenciado.

 Comunique-se ao Juízo deprecante informando o andamento da carta 

precatória.

Expeçam-se ofícios.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32360 Nr: 820-26.2013.811.0052

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJO, LGdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 820-26.2013.811.0052 (código 32360)

Aqui se tem ação de investigação de paternidade cumulado com pedido de 

alimentos proposta por L. G. de J., representado por sua genitora Geslaine 

Jesus Oliveira em desfavor de Rui Arruda Siqueira.

O réu reconheceu a paternidade, sendo o pedido extinto sem julgamento 

de mérito, por perda superveniente do objeto.

 O feito seguiu sendo fixado alimentos provisórios e designada audiência 

de conciliação.

A audiência de conciliação restou infrutífera em razão da ausência do réu.

O requerido foi citado por hora certa, às fls. 148.

A parte autora requereu a declaração da revelia do requerido.

É o relatório. Decido.

O réu foi citado por hora certa, portanto, com respaldo no artigo 72, II, 

segunda parte, e atentando a Portaria de n. 779/2017/DPG que suspendeu 

as cumulações dos Defensores Público por tempo indeterminado, o que 

afasta a atuação dos mesmos nessa Comarca, nomeio o advogado 

JOSADABE CHAVES CAETANO OAB/MT n. 22515/O, para que se 

manifeste na qualidade de curador especial do réu, nos termos do artigo 

72, II, do Código de Processo Civil, o qual deverá ser intimado, via telefone 

ou mesmo no balcão da Secretaria, para manifestar aceitação do encargo 

e, em caso de afirmativo, desde logo apresentar resposta escrita, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada de defesa, intime-se a parte autora para manifestação no 

prazo legal.

Rio Branco-MT, 02 de março de 2020

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32558 Nr: 1021-18.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amaro Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

extinguindo o feito com resolução do mérito.Por fim, estando os cálculos 

de ambas as partes equivocados, sendo necessária a readequação à 

decisão da Suprema Corte (Tema 810), DETERMINO a intimação da parte 

autora para que, após preclusa esta decisão, no prazo de 10 dias, 

apresente novos cálculos do valor devido, seguindo os seguintes 

critérios: I) a RMI no ano de 2014 em R$1.443,96;II) parcela inicial em 

25/11/2013 e parcela final em 19/07/2015; III) citação ocorrida em 

25/11/2013; IV) sentença proferida em 11/06/2015; V) incidência do 

IPCA-E;VI) quanto aos juros de mora, até a entrada em vigor da Lei 

11.960/09 (30/06/2009), aplica-se juros moratórios de 1% ao mês (12% 

a.a.); VII) após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, aplica-se o índice 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009); e, VIII) abstenha-se de fazer uso do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, por estar desatualizado, devendo 

demonstrar claramente que os índices de juros e correção monetária 

seguem o disposto na presente decisão.Condeno a impugnada/exequente 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no montante 

equivalente a 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, contudo, suspenso sua exigibilidade, eis que 

beneficiária da justiça gratuita. Após a presentado dos cálculos pela parte 

autora(exequente) deverá ser intimada a parte requerida(executada) para 

manifestação, no prazo de 15 dias.Não apresentada manifestação ou 

caso concorde com o cálculo apresentado, certifique-se e, 

independentemente de novo despacho,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32783 Nr: 1238-61.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zildo Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Aqui se tem Execução Provisória, proposta por Zildo Rosa da Silva em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social.

A parte exequente/requerente pugnou pela implantação do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, tendo em vista que o recurso de 

apelação interposto pela parte executada/requerida fora recebido tão 

somente em seu efeito devolutivo.

À f. 40-verso, a parte executada/requerida informou que o benefício em 

questão encontra-se implantado desde 05/02/2014.

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a implantação do benefício 

previdenciário de auxílio-doença em favor da parte exequente/requerente, 

antes mesmo da citação desta demanda.

Desse modo, verifica-se que o presente feito exauriu em sua totalidade o 

provimento jurisprudencial pretendido pela parte exequente/requerente.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil determina que haverá 

extinção do processo sem resolução do mérito quando faltar qualquer das 

condições da ação (ausência de legitimidade ou interesse processual).

Nestes autos, vê-se, portanto, que, uma vez implantado o benefício 

previdenciário pretendido pela autora, nada mais há que se prover, 

consumando-se o objeto da demanda.

3. DISPOSITIVO

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de 

mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, com fundamento no 
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artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição 

de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33793 Nr: 689-17.2014.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Rosa Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem cumprimento de sentença proposta por Maria Rosa Ribeiro 

Silva.

 Devidamente intimada para acerca do pedido da parte exequente, a parte 

executada quedou-se inerte, não apresentando impugnação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Diante da concordância tácita da parte executada com a planilha de 

cálculo da parte exequente, HOMOLOGO o cálculo apresentado à f. 178, 

resolvendo o mérito do pedido.

 Expeça-se requisição de pequeno valor, por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal competente, 

INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do Requerimento de 

Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Após, expeça-se Alvará de Levantamento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes 

autos com na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 3205 Nr: 239-94.2002.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelino Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448, Joemar Moraes Rosa - OAB:OAB/MT 2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Aqui se tem ação de execução fiscal.

 Aguarde-se o deslinde do feito em apenso sob o código 3207, pois a 

totalidade da dívida encontra-se unificada por se tratar do mesmo 

devedor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 3206 Nr: 240-79.2002.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelino Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448, Joemar Moraes Rosa - OAB:OAB/MT 2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Aqui se tem ação de execução fiscal.

 Aguarde-se o deslinde do feito em apenso sob o código 3207, pois a 

totalidade da dívida encontra-se unificada por se tratar do mesmo 

devedor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8323 Nr: 400-31.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelzita da Rocha Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o trânsito em julgado dos Embargos à Execução em apenso 

(Cód. 36945).

Ocorrido o trânsito, certifique-se e cumpra-se as determinações postas 

naqueles autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8578 Nr: 650-64.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Iracema Batista Morara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o trânsito em julgado dos Embargos à Execução em apenso 

(Cód. 36489).

Ocorrido o trânsito, certifique-se e cumpra-se as determinações postas 

naqueles autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9632 Nr: 453-75.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Elaine 

Araújo Tosta, ALAT, LEGC, Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Coelho, Hildete Coelho e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão proferida à f. 190, expedindo-se ofício à 

Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, solicitando a 

intervenção para o cumprimento do ato deprecado.

 Não havendo informações quanto à solicitação, em tempo razoável, 

comunique-se ao Conselho Nacional de Justiça para providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10955 Nr: 287-09.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B/MT, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT - 21736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Aqui se tem impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social.

O impugnante alegou, em síntese, excesso de execução na planilha de 

cálculo apresentada pela impugnada, no tocante aos juros os 

consectários legais (juros e correção monetária) aplicados. Asseverou a 

parte impugnante que os cálculos apresentados estão em 

desconformidade com o art. 1º,-F, da Lei n. 9.494/97.

 Intimada a manifestar-se acerca da impugnação, a parte impugnada 

manifestou concordância com os cálculos da parte impugnante/executada.

 É o relatório.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 939 de 995



 2. FUNDAMENTO E DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se que não houve controvérsia entre as 

partes quanto ao valor a ser adimplido, tendo em vista que, após a 

impugnação formulada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, houve 

concordância expressa da exequente, ora impugnada, quanto ao valor 

apresentado pelo executado.

Diante da concordância da parte impugnada/exequente com a planilha de 

cálculo da parte impugnante/executada, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado à f. 196-196-verso, resolvendo o mérito do pedido.

 Expeça-se requisição de pequeno valor, por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal competente, 

INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do Requerimento de 

Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Após, expeça-se Alvará de Levantamento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes 

autos com na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31645 Nr: 104-96.2013.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozeni Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem cumprimento de sentença proposta por Maria Rosa Ribeiro 

Silva.

 Devidamente intimada para acerca do pedido da parte exequente, a parte 

executada quedou-se inerte, não apresentando impugnação.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO

Diante da concordância tácita da parte executada com a planilha de 

cálculo da parte exequente, HOMOLOGO o cálculo apresentado à f. 125, 

resolvendo o mérito do pedido.

 Expeça-se requisição de pequeno valor, por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Antes do encaminhamento do ofício requisitório ao Tribunal competente, 

INTIMEM-SE as partes para ciência da expedição do Requerimento de 

Pequeno Valor, nos termos da Resolução n. 458-2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

 Após, expeça-se Alvará de Levantamento.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes 

autos com na condição de findo, mediante adoção das anotações e 

formalidade de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11484 Nr: 778-16.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Delvan Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, João de Freitas Novais II - OAB:MT - 12052, Jorge 

Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Aqui se tem Embargos de Declaração em face de decisão contida nas 

folhas 335/335-v.

Na inicial, a parte embargante alegou de Contradição da r. decisão pelo 

fato de que a decisão reabriu prazo para a parte exequente apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, em um processo que estaria em 

fase de expedição de oficio requisitório.

 Deve ser registrado que o conceito de contradição, para efeitos de 

discussão em sede de Embargos de Declaração, não tem a extensão 

pretendida pela parte embargante, eis que a contradição que deve ser 

objeto de Embargos de Declaração é a contradição encontrada na própria 

decisão judicial, entre os seus próprios termos e não eventual 

descompasso entre a postura adotada pelo juiz em sua decisão com o que 

a parte entenda devesse justificar postura diversa. Nesse caso, para 

atacar a decisão que gerou descontentamento com o resultado final da 

decisão judicial, a parte deve manejar recurso próprio para reforma. Não 

cabe embargos de declaração para tentar convencer o órgão julgador de 

que a decisão tomada está em descompasso com o direito ou com os 

autos.

Por estes motivos, rejeito a contradição alegada.

Por isso, mantenho sem reparos a decisão posta nas folhas 335/335-v, 

rejeitando integralmente os Embargos. Assim, preclusas as vias recursais, 

cumpra-se a referida decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62208 Nr: 4478-54.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMdS, GMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de guarda com pedido de tutela de urgência ajuizado 

por Ponciano de Campos em favor de G. M. da S. C. e em desfavor de 

Fernanda Aparecida Munis da Silva.

A ação foi proposta originariamente ajuizado na Comarca de Barra do 

Bugres-MT, sendo declínada a competência para este Juízo em razão de o 

infante atualmente residir com seu genitor nesta Comarca.

O Ministério Público pugnou pela realização de novo estudo psicossocial.

É o relatório.

Oficie-se a equipe psicossocial para que realize estudo social na 

residência em que se encontra o infante, bem como na residência da 

requerida.

Feito isso, determino que designe audiência de conciliação, nos moldes do 

artigo 694 e 695, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser citada a 

parte requerida/ré, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

Frise-se que a citação deverá ocorrer no prazo legal, devendo o Oficial de 

Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a conciliação, a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência, exceto em casos de suspensão do processo, 

nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do CPC.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono constituído.

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil.

 Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62959 Nr: 23-06.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico de Rio Branco MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Carlos dos Santos, Jhonny Kessio 

Pereira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Autos n. 23-06.2020.811.0052 (código 62959)

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS e JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA.

Apresentadas as Respostas à Acusação (refs. 10 e 11), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo 

“codex”.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 29 DE 

ABRIL DE 2020, ÀS 15 HORAS, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 
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Carta Precatória.

INTIME-SE a defesa de ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte a procuração aos autos.

INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35768 Nr: 304-35.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova de Jesus Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 27 de maio de 2020, às 

14h, intimem-se as partes nos termos da última decisão exarada.

 Ciência ao ministério público.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 5517 Nr: 111-69.2005.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Carvalho de Jesus, Dioran Ataide 

Passos, Givanildo Pinto das Neves, Reginaldo Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000

 DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE quanto às 

imputações feitas nestes autos.Com base no art. 303 da CNGC, na tabela 

da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, REDUZO os 

honorários advocatícios anteriormente arbitrados ao advogado Dr. 

MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT 13.290-A, par fixa-los em 2 URH, 

que perfazem a quantia de R$ 1.857,03 (mil, oitocentos e cinquenta e sete 

reais e três centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de 

nomeação.Ciência ao Ministério Público.Após, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31136 Nr: 996-39.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 SENTENÇA

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

LUCIANO BASTOS DE SOUZA.

O crime ocorreu no dia 07 de agosto de 2012, sendo que desde então não 

ocorreu nenhuma causa suspensiva ou impeditiva de prescrição.

DECIDO

Considerando que para o crime previsto no artigo 129, §9º, do CP, é 

estabelecida pena entre 3 meses e 3 anos, pelas condições do acusado 

(primário, circunstâncias judiciais favoráveis), mesmo que condenado, não 

receberia ele pena em concreto superior a 2 anos em cada um dos crimes, 

é pertinente reconhecer que uma possível execução de uma provável 

condenação já estaria prescrita se fosse implementada, quando não se 

interpõe qualquer outro marco interruptivo da prescrição.

Isso é dito porque, se uma possível pena em concreto não ultrapassar 2 

anos, a prescrição da pretensão executória já estará concretizada, pois, 

entre o cometimento do crime, em 07 de agosto de 2012, e a presente 

data, se passaram mais de 4 anos e a execução de uma pena igual a 1 

ano ou, sendo superior, que não exceda a 2, prescreve em 4 anos (art. 

109, V, CP).

 Isso se amolda à melhor realidade porque o serviço público prestado pelo 

Estado-juiz é extremamente oneroso aos cofres públicos, com dispêndios 

de recursos humanos e financeiros.

Sendo assim, sabendo-se que uma eventual condenação já estará fadada 

à ineficácia por causa de uma certa prescrição da pretensão executória, 

nada mais acertado do que, desde logo, reconhecê-la.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE quanto às imputações feitas 

nestes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se estes autos na condição de findo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 1337-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

ADALTO DE OLIVEIRA REIS..

Apresentada a Resposta à Acusação (fls. 134/138), na forma do artigo 

396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as 

causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo “codex”.

Assim, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 07 DE 

MAIO DE 2020, ÀS 15 HORAS, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas/partes 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta Precatória.

INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32654 Nr: 1115-63.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, art. 

109, inc. VI combinado com o artigo 110, ambos do Código Penal, 

considerando que o presente encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face de SIDNEY GOMES DOS SANTOS, em 

razão de ter ocorrido a prescrição retroativa.Deixo de receber o recurso 

interposto pela defesa, em razão da perda do objeto.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.Ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 603-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Espinosa Vaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, no art. 

109, inc. VI, ambos do Código Penal e, ainda, em face do disposto no 

artigo 61 do Código de Processo Penal, considerando que o presente 

encontra-se PRESCRITO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em 

face de REGINALDO ESPINOSA VACA, em razão de ter ocorrido a 

prescrição da pretensão punitiva.Com base no art. 303 da CNGC, na 
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tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, FIXO os 

honorários advocatícios em 02 URH, que perfazem a quantia de R$ 

1.857,03 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e três 

centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do 

advogado Dr. RUBENS VENTURA, OAB/MT 24.615/O.ISENTO de custas 

processuais.Transitada em julgado esta SENTENÇA, o que deverá ser 

certificado pela Sr. Gestor Judiciário, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias do presente feito e em seguida, ARQUIVEM-SE os 

autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9833 Nr: 561-07.2008.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devan Pereira Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE quanto às 

imputações feitas nestes autos.Com base no art. 303 da CNGC, na tabela 

da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, FIXO os 

honorários advocatícios em 02 URH, que perfazem a quantia de R$ 

1.857,03 (mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e três 

centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do 

advogado Dr. MARCOS LOPES DA SILVA, OAB/MT 15.800.Ciência ao 

Ministério Público.Após, arquivem-se estes autos na condição de 

findo.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31598 Nr: 54-70.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 Tendo em vista a satisfação do débito, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8150 Nr: 269-56.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jandira Corsina Santos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a satisfação do débito, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36569 Nr: 593-65.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moaci Barbosa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARRASCO E SILVA LTDA-ME, CNPJ: 

09363674000125. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em data de 19 de Dezembro de 2011 a parte autora 

firmou contrato com a empresa Ré, através do contrato de ordem nº 

005339 para aquisição de uma motocicleta, marca HONDA, modelo CG 125 

FAN ES Zero Km, mediante o pagamento mensal no valor de R$ 194,00 

(Cento e Noventa e Quatro Reais) em 48 parcelas fixas

Despacho/Decisão: Aqui se tem ação de indenização com pedido de tutela 

de urgência ajuizado por Moaci Barbosa Rocha em desfavor de Carrasco 

e Silva LTDA – ME.A parte requerida não foi localizada para fins de 

citação, requerendo a parte autora a citação por edital.Defiro o 

pedido.Cite-se o requerido por edital no prazo de 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 27 de fevereiro de 2020

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 1071-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARTINS SALAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX MARTINS E MARTINS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIX MARTINS E MARTINS LTDA - ME, 

CNPJ: 10218968000142. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em 28 de Fevereiro de 2015 a requerida foi até o 

estabelecimento Escolar denominado de Colégio Estadual Francisco Vila 

Nova localizado na cidade de Salto do Céu/MT., onde a autora estuda o 3º 

ano do ensino médio, para vender anéis de formatura. A autora visando 

ter uma lembrança de conclusão do segundo grau adquiriu da empresa 

requerida um anel de formatura de ouro de 18 quilates no valor de R$ 

800,00 (Oitocentos Reais) parcelado em 10 (dez) parcelas de R$ 80,00 

(Oitenta Reais), mediante boleto bancário, com primeiro vencimento em 

10/05/2015 e ultimo em 10/02/2016, conforme contrato nº 5993 e carne de 

pagamento em anexo.

Despacho/Decisão: Aqui se tem ação de indenização por danos materiais 

e morais com pedido de tutela de urgência ajuizado por Daniela Martins 

Salazar.A tutela de urgência foi deferida, para que o requerido se 

abstenha de inserir o nome da parte autora nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção de crédito.A parte requerida não foi localizada para 

citação, alegando a autora que o requerido vem se “esquivando” para não 

ser localizado, requerendo a citação por edital.É o relatório. Decido.Cite-se 

o requerido por edital no prazo de 30 (trinta) dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 28 de fevereiro de 2020

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 942 de 995



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56593 Nr: 3852-63.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVLdS, MEBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

13/5/2020, às 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53917 Nr: 2327-46.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mailuci Almeida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62208 Nr: 4478-54.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMdS, GMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designo audiência de conciliação para o dia 

13/5/2020, às 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43722 Nr: 687-42.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Andrade Bonfim, Ueliton Andrade Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a partir das 

08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56144 Nr: 3622-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Região Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orides Gomes Peppes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar a parte requerente 

a manifestar-se no prazo legal acerca da petição de ref: 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30603 Nr: 452-51.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemeiri Alves Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Roberto Souto - 

OAB:Mat. 01570254, Eliane Moreno Heidgger da Silva - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de arquivamentos destes autos 

conforme certidão acostada as folhas 63, intime-se a parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob risco de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rio Branco/MT, 04 de março de 2020.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30604 Nr: 453-36.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Machado, Silvane Peres dos 

Santos, Casa dos Eletros Comércio Importação e Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia posta em litígio, utilizando da faculdade de juízo de retratação 

conforme dispõe o artigo 485, §7º, do Código de Processo Civil, tenho que 

a sentença, ora recorrida, deve ser revogada.

Desta forma, retrato-me da r. sentença proferida, visto estar em 

desconformidade com a alusiva norma legal.

1. Dou por prejudicado os embargos de declaração acostados às folhas 

68/70.

2. Ante o exposto, determino a intimação da exequente, mediante remessa 

dos autos, para dar prosseguimento ao feito, sob risco de arquivamento.

 Intime-se

 Cumpra-se.

Rio Branco/MT, 04 de Março de 2020.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31060 Nr: 916-75.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. dos Santos Importação e Exportação - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de arquivamentos destes autos 

conforme certidão acostada as folhas 91, intime-se a parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob risco de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rio Branco/MT, 04 de Março de 2020.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5976 Nr: 316-98.2005.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Viegas - 

OAB:2684/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016- CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), 

sendo 413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para as 

custas judiciais e 145,20(cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos) 

para as taxas Judiciarias a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de fls.316/319, para recolhimento da Guia de Custas Processuais. Fica 

Cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10873 Nr: 205-75.2009.811.0052

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisvaldo das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016- CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente e requerida, que efetue no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento “pró-rata” das custas 

processuais no valor de R$558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), sendo assim, cabe a cada uma das partes efetuar 

somente o pagamento no importe de R$ 279,30 (Duzentos e setenta e 

nove reais e trinta centavos) a que foi condenado conforme acordo fls. 

149/157. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 206,70 

(Duzentos e seis reais e setenta centavos) para recolhimento da Guia de 

Custas Processuais e R$ 72,60 (setenta e dois reais e sessenta 

centavos), para fins da Guia Taxa Judiciária. Fica Cientificada de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante 

de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as 

devidas baixas.

. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a Guia (paga) no 

protocolo Geral do Fórum, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31963 Nr: 422-79.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maxcyano Benedito Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. Cardoso - ME, Carlos Eduardo Soares da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellan Keila de Melo Rodrigues - 

OAB:15.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Carlos Eduardo Oliveira de Souza - 

OAB:9.142/MT, Gilmar Gomes de Souza - OAB:9.228/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016- CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Impugnante, para que efetue no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$24.740,79 (vinte e quatro mil e setecentos e quarenta reais e setenta e 

nove centavos), sendo 12.544,73(doze mil e quinhentos e quarenta e 

quatro reais e setenta e três centavos) para as custas judiciais e 

12.196,06(doze mil cento e noventa e seis reais e seis centavos) para as 

taxas Judiciarias a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

fls.33/37, para recolhimento da Guia de Custas Processuais. Fica 

Cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33489 Nr: 455-35.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural do Noroeste de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:15.464/MT

 Autos n. 455-35.2014.811.0052 (código 33489)

Aqui se tem cumprimento de sentença proposta por Aparecida Gomes do 

Nascimento em desfavor de Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de 

Mato Grosso.

Foi expedido Mandado de Intimação para que a parte requerida pague o 

débito.

A exequente requereu a busca de bens pelo sistema BACENJUD.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil preceitua que, a intimação deve ocorrer, em 

regra, por meio eletrônico.

Por isso, declaro a nulidade da intimação realizada às fls. 90.

Intime-se a parte requerida, por meio de seu causídico, via DJe, nos 

termos da decisão de fls. 88.

Transcorrido o prazo in albis, volte-me concluso para análise da petição 

de fls. 96/97.

Cumpra-se.

Rio Branco-MT, 05 de março de 2020

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-47.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO QUIRINO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000778-47.2019.8.11.0052 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

QUIRINO CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO HENRIQUE 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: ASSOCIACAO NACIONAL DE 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: RIO BRANCO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 32047 Nr: 508-50.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia Judiciaria Civil de Rio Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonisson Messias de Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Tendo em vista a inércia do advogado Dr. André Conceição Paiva, revogo 

sua nomeação e nomeio Dra. Isabela Caroline Ferreira Machado, OAB/MT 

21711/O, para que atue como advogada nesta ação, atento ao dispositivo 

no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – FEV/2019, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5°, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Fixo o prazo legal, em caso de aceitação do múnus, apresentar 

contrarrazões.

 Após, voltem conclusos.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-11.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDECI DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000129-11.2020.8.11.0032; Valor causa: R$ 11.976,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Rural (Art. 48/51)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi apresentada no 

prazo legal. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para 

apresentar impugnação no prazo legal. ROSÁRIO OESTE, 10 de março de 

2020 MARCOS GRANADO MARTINS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE E INFORMAÇÕES: Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 TELEFONE: 

(65) 33561533

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-15.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA MATA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-38.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000263-38.2020.8.11.0032. 

AUTOR(A): APARECIDO LOURENCO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1 - RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. 2 - DEFIRO o pedido de Justiça 

gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou 

alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. 3 – 

Acerca do pedido de tutela de urgência, a parte autora requer a 

concessão imediata do benefício de auxílio-doença, uma vez que alega 

estar acometido de doença que impede de exercer suas atividades 

laborativas. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

consoante disciplina o art. 300 do CPC, bem como quando não houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). 

Tal figura jurídica é de aplicação restrita no processo civil, porquanto 

depende de pressupostos legais. No plano judicial, é na fase de instrução 

processual que o magistrado terá condições de decidir a respeito da 

pretensão da parte autora ou, de outro modo, pode-se dizer que sem a 

realização de prova pericial é impossível antecipar a tutela de mérito, pois 

se assim fosse seria o mesmo que dar caráter de execução provisória a 

uma sentença que não existe. No caso sob exame, a parte autora pleiteia, 

em antecipação dos efeitos da tutela de mérito, a concessão do benefício 

auxílio-doença. A prova material acostada nos autos não é suficiente e 

não tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação 

jurisdicional de plano. Em suma, a parte autora não forneceu elementos 

suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na 

inicial. Isso porque, os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a necessária 

certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte 

autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória. Vale registrar como ponto a afastar a 

urgência reclamada, que a parte autora não apresentou exames/laudos 

médicos mais concretos que permitam aferir a incapacidade laborativa. 

Ademais, nada consistente nos autos consubstancia a urgência 

reclamada para adiantar a tutela postulada. Alegações de necessidade 

premente não servem, por si sós, sem evidências confirmadas, que 

possam aferir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, por ora ausente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, porquanto não atendidos os requisitos legais 

previstos no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil. 4 – OFICIE-SE 

à APS de Rosário Oeste - MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 

dados incrustados nos autos. 5 – NOMEIO como perito o (a) Dr(a) JOÃO 

LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com endereço para recebimento de 

intimações no endereço Avenida Filinto Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 

302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 78043-500 (e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 1639), devendo ser 

intimado desta nomeação para conhecimento, e, em seguida apresentar 

laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da realização 

da perícia - respondendo impreterivelmente a todos os quesitos 

apresentados nos autos. A perícia médica ocorrerá na sede deste Fórum 

e se realizará na data de 20 de março de 2020 (sexta-feira), às 13h. 6 - 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados. 7 – Conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 232 de 13 de 

julho de 2016, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, as despesas 

com peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observado o limite máximo estabelecido na tabela da referida 

resolução, a qual estabelece como valor máximo R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais) para honorários periciais, e considerando a natureza da 

demanda, bem como a complexidade da perícia a ser realizada, entendo 

que o valor correspondente a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), pois 

guarda proporção ao trabalho a ser desenvolvido pelo médico perito. 8 – 

Levando em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de 

perícias médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir 

da intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito. 09 – 

Concluída a perícia, encaminhe ofício, conforme o anexo I da Resolução nº 

305/2014 da CJF prevê, ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 
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Cuiabá/MT, acompanhado do ato de nomeação do perito, com solicitação 

de pagamento, informando o nome da comarca e todos os dados 

necessários para a efetivação do pagamento, discriminando ainda o tipo 

da perícia (art. 12º, da Resolução nº 305/2014). 10 - Com aporte da pericia 

médica, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo 

médico. 11 – Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação. 12– Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os 

autos CONCLUSOS para deliberações. Como quesitos do Juízo, o Sr. 

Médico Perito deverá responder: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? o) Qual o tempo necessário para a convalidação da doença? 13 - 

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000171-60.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CID NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO OAB - MT21046-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001111-59.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SOUZA LINHARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO OAB - MT18061-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000097-40.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

ADILSON ROSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ADAO AGOSTINHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANTONIEL ROGERIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANIZIO CARVALHO DE SANTANA (REQUERENTE)

ADENILSON ISAC DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANTONIA MARIA ALMEIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

APARECIDA NARCIZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CARMELINA VENTURA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA OAB - MT7203-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 CERTIDÃO 

DE TEMPESTIVIDADE Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. ROSÁRIO OESTE, 12 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) da Central de Arrecadação e Arquivamento 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96174 Nr: 4002-70.2019.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Designo audiência de instrução, a ser realizada no dia 12 de março de 

2020, às 17h00min.

Faça-se, pois, as intimações necessárias, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Cumpra-se conforme o deprecado.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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Rosário Oeste/MT. 21 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63820 Nr: 2102-91.2015.811.0032

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Carlos Ribeiro Taques, JJ FAMÍLIA AUTO POSTO 

LTDA, Joseh Pedro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ética Parrado & Associados, Maria Helena 

Massoli Rey Parrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL MARTINS VILELA - 

OAB:19570

 Processo Eletrônico nº 2102-91.2015.811.0032 (Código 63820)

Classe – Assunto: Medida Cautelar

Requerente: JJ Família Auto Posto LTDA e Outros

Requeridos: Ética Parrado & Associados e Maria Helena Massoli Rey 

Parrado

Vistos em substituição.

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos Contábeis c/c 

Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Liminar Inaudita Altera Pars 

ajuizada por JJ FAMÍLIA AUTO POSTO LTDA E OUTROS, EM FACE DE 

ÉTICA PARRADO & ASSOCIADOS E MARIA HELENA MASSOLI REY 

PARRADO, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente informou que não possui 

mais interesse na produção de provas, em razão dos livros e documentos 

contábeis serem entregues pela parte requerida, pugnando, assim, pela 

extinção do feito sem resolução de mérito, ante a perda do objeto da ação.

 Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tratando-se de ação cautelar de exibição de documentos e tendo este 

sido apresentados após o ajuizamento da ação, de rigor a extinção do 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, uma vez que satisfeita a obrigação 

através do reconhecimento do pedido por parte do demandado, após 

concitado judicialmente.

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, III, "a", 

do Código de Processo Civil.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, este último que arbitro no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da causa, o que faço nos termos do artigo 85, § 10, do 

Código de Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57453 Nr: 1613-88.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACC(, REEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 1613-88.2014.811.0032 (Código 57453)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Ana Carolina Curvo (Menor)

Representante Legal: Rosa Eugenia Esmela Curvo

Executado: Humberto Rocha Mundin

Vistos em substituição.

Trata-se de ação proposta por ANA CAROLINA CURVO, menor, 

representada por sua genitora ROSA EUGENIA ESMELA CURVO, em face 

de HUMBERTO ROCHA MUNDIN, ambos qualificados nos autos.

Intimado, via DJE, o causídico da parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação (ref. 75). Assim, expediu-se mandado de intimação a parte 

autora para que a mesma impulsionasse o feito no prazo legal, no entanto 

a mesma não fora localizada, não havendo qualquer informação nos autos 

de mudança de endereço (ref. 80).

 Considerando que a exequente não foi localizada no endereço constante 

nos autos, bem como não informou qualquer mudança de endereço, 

entendo que o processo deve ser extinto no estado em que se encontra.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte executada ao pagamento de custas judiciais, cuja 

exigibilidade estará suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71815 Nr: 727-84.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAVSOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para apresentar os documentos necessários 

para cumprir a decisão retro. Sendo eles, o RG, Filiação,e a data de 

nascimento do executado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-25.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH ARAUJO DA SILVA OAB - SP307181 (ADVOGADO(A))

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 31 de janeiro de 2019, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-25.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH ARAUJO DA SILVA OAB - SP307181 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE Processo: 

1000443-25.2018.8.11.0032. REQUERENTE: HELEN SEBASTIANA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento pleiteado pelo 

reclamado, porquanto entendo que o caso em apreço clama por provas 

estritamente documentais, sendo que em tal caso não acarreta 

cerceamento de defesa. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

dívida no valor de R$ 419,25 (quatrocentos e dezenove reais e vinte e 

cinco centavos), com data de inclusão em 04/03/2017, promovido pelo 

reclamado, ao argumento de que desconhece o referido débito. O 

reclamado, por seu turno, alega de forma genérica que a cobrança é 

referente à cessão de crédito de contrato anteriormente firmado pela 
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autora e a empresa NATURA, o que torna legítima a cobrança e a inserção 

dos dados daquela nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do 

não pagamento dos débitos. Analisado o processo, verifica-se que, 

embora o reclamado tenha trazido aos autos documentos probatórios da 

ocorrência da cessão de créditos entre a instituição e a referida empresa 

no Id nº 17701404, não trouxe qualquer documento que comprove a 

existência da relação jurídica originária entre a reclamante e a NATURA. 

Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito 

negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do 

reclamado ao inscrever os dados da reclamante em cadastro de proteção 

ao crédito por cobrança de serviço não prestado. Do mesmo modo, 

merece procedência o pedido de condenação por danos morais, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao 

inserir o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. APONTAMENTO, 

POR CESSIONÁRIO, DE DÍVIDA JÁ QUITADA PELA CONSUMIDORA 

DIRETAMENTE AO CREDOR ORIGINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO PELA NOVA INSCRIÇÃO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA OCORRENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

EM R$ 7.880,00. A parte demandada pede provimento ao recurso, para 

reformar a sentença que julgou procedente a presente ação ordinária que 

a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Hipótese em 

que foi comprovada nos autos a quitação do débito pela autora. Caso em 

que o recorrente agiu diretamente para a nova inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ao ceder crédito que sequer existia, pois já quitado e objeto 

de anterior processo judicial. Ilícito configurado. Responsabilidade solidária 

do cedente e cessionário pelos danos morais in re ipsa sofridos pela 

autora. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71005598388, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 23/02/2016). Analisando os 

documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a única restrição em nome da 

requerente, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do 

STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 419,25 (quatrocentos e 

dezenove reais e vinte e cinco centavos), e, por consequência, 

DETERMINAR a exclusão definitiva dos dados da reclamante dos órgãos 

de proteção ao crédito em relação ao débito em questão; 2 – CONDENAR o 

reclamado a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça). Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três ml reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga VISTOS, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000412-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-58.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON BENEDITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do CPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-81.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PEDRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS OAB - MT2465/O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do CPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-45.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, 

sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da 

TRU/MT).

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000166-72.2020.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSJATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000166-72.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:TRANSJATO 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIOVANI BIANCHI POLO PASSIVO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

CARMELITANO LTDA FINALIDADE: Intimação da parte requerente para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do TJMT 

> emissão de guias online > diligencias > emissão de guia de diligencia - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001489-49.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RILDO RAMALHO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JACILDO EVANGELISTA (REQUERIDO)

FLAVIO JOSE EVANGELISTA (REQUERIDO)

ANTONIO ALVARO ANTUNES PEREIRA (REQUERIDO)

ANA GETRUDES GONCALVES DE QUEIROZ EVANGELISTA (REQUERIDO)

NOEMIA EVANGELISTA CORREA (REQUERIDO)

NELICE DIAS EVANGELISTA (REQUERIDO)

DALVA DO AMARAL EVANGELISTA (REQUERIDO)

ESTACIO DIAS CORREA (REQUERIDO)

BENEDITA DIAS EVANGELISTA (REQUERIDO)

JORGE FERNANDO GONÇALVES EVANGELISTA (REQUERIDO)

NELZA PEDROSO EVANGELISTA (REQUERIDO)

MARIA TEREZA EVANGELISTA PEREIRA (REQUERIDO)

NEUZA DIAS EVANGELISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001489-49.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARCIO RILDO RAMALHO 

MARQUES REQUERIDO: NELZA PEDROSO EVANGELISTA, BENEDITA DIAS 

EVANGELISTA, FLAVIO JOSE EVANGELISTA, DALVA DO AMARAL 

EVANGELISTA, NEUZA DIAS EVANGELISTA, MARIA TEREZA 

EVANGELISTA PEREIRA, ANTONIO ALVARO ANTUNES PEREIRA, NELICE 

DIAS EVANGELISTA, ANA GETRUDES GONCALVES DE QUEIROZ 

EVANGELISTA, JORGE FERNANDO GONÇALVES EVANGELISTA, 

FERNANDO JACILDO EVANGELISTA, NOEMIA EVANGELISTA CORREA, 

ESTACIO DIAS CORREA Vistos etc. Intime-se o Requerido, via remessa 

dos autos, para manifestar-se quanto ao pedido de desistência a parte 

autora, nos termos do art. 485, § 4º do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

no silêncio será presumida a anuência. Cumpra-se. Às providências. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73352 Nr: 1301-15.2015.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve expedição do necessário para intimação 

das partes, com a finalidade de comparecimento na audiência de 

conciliação retro aprazada, REDESIGNO a referida solenidade para o dia 

25 de maio de 2020, às 13h30min.

INTIMEM-SE as partes, atentando-se para expedição de Carta Precatória 

para intimação do Requerido.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83922 Nr: 2190-95.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giocomini Rocco 

- OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LOPES THEODORO 

- OAB:139970

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50030 Nr: 948-14.2011.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 45-49.

Procedam-se às alterações necessárias no distribuidor.

Após, manifeste-se o Requerente em termos de prosseguimento, no prazo 

de 10 (dez) dias. A inércia ensejará a presunção de desistência em 

relação a esta lide (art. 485, III, do CPC).

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000350-28.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA NILZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000350-28.2020.8.11.0053. REQUERENTE: GONCALINA NILZA DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e repetição de indébito c.c 

indenização por danos morais aforada por Gonçalina Nilza de Almeida em 

face de Banco BMG S/A. Extrai-se da prefacial que a requerente é 

beneficiária de benesse previdenciária, bem como vem sendo 

descontando mensalmente valores, contudo, aduz que não autorizou o 

referido consignado. Com lastro nestas premissas, postula a requerente 

pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para que o requerido se 

abstenha de cobrar tais valores. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil autoriza o 

Juiz a antecipar os efeitos da tutela jurisdicional quando verossímeis os 

fatos articulados pela parte requerente, bem como houver risco de grave 
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dano, e, ainda, o pedido estiver vazado em prova inequívoca. In casu, 

tenho que ausente o primeiro requisito autorizativo da tutela provisória de 

urgência. Não há como evidenciar a probabilidade do direito da autora, 

pois, esta afirma que realizou contrato com o requerido, mas “recorda” 

que o mesmo encerraria em 2016. Se nem a parte tem a certeza do início e 

término de relação contratual com o requerido, é porque seu direito, neste 

momento, não se mostra tão provável como afirma, para fins de 

concessão de tutela provisória. Ainda, há de se revelar que ausente 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois que somente 

agora (2020) a parte se insurge contra tais valores, mesmo “acreditando” 

que o contrato encerraria em 2016. Portanto, não vislumbro a presença 

dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência manejado por Gonçalina Nilza de Almeida. CITE-SE a parte 

requerida para apresentar a defesa que entender cabível, pena de revelia. 

Defiro as benesses da justiça gratuita. Intime-se via DJE. Às providências. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1001394-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVO RIBEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001394-19.2019.8.11.0053. AUTOR(A): MARIA ROSA RODRIGUES DE 

ARRUDA REU: ATIVO RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. Considerando o 

advento da Resolução n.º 232 do Conselho Nacional de Justiça, de 

13/07/2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos 

no âmbito da Justiça, NOMEIO o perito agrimensor Alessandro Benedito 

Oliveira Bello (RG nº 799935 SSP/MT, CPF nº 545.069.481-49), podendo 

ser encontrado no endereço Rua Desembargador Olegario M. De barros, 

108 Beco - fundos do col. Medici - Araes. Cuiabá-MT, CEP: 78005-610, e 

Telefone (65) 3642-4260 / (65) 9605-0143 e E-mail: bello.prof@gmail.com, 

para realizar perícia para delimitar a divisão igualitária de uma área de 

terras localizada no Lote 155, da Gleba Mimoso, no município de Santo 

Antônio de Leverger/MT, com área de 49,3263 ha (quarenta e nove 

hectares, trinta e dois áreas e sessenta e três centiares), devidamente 

registrada na matrícula nº 57.040, do livro 02, fls. 01. Fixo de plano seus 

honorários periciais no importe de R$4.350,00 (quatro mil trezentos e 

cinquenta reais), quais arbitro observando as complexidades do caso, 

conforme orienta art. 2º caput e §4º c/c item n.º 2, subitem 2.5 da Tabela 

de Honorários Periciais, ambos da Resolução n.º 232 do Conselho 

Nacional de Justiça, de 13/07/2016. Incumbe às partes, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I 

- arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Apresentado o laudo pericial - 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados - em sendo as 

partes beneficiárias da justiça gratuita, será determinada a expedição de 

certidão em favor do perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados. Constituem-se 

obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – 

realizar a perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega 

do laudo. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Encaminhe-se ao 

perito nomeado os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000541-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE STO ANTÔNIO DE LEVERGER- MT 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000541-10.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE STO ANTÔNIO DE LEVERGER- MT REQUERIDO: SANTO 

ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA Vistos etc. Compulsando os autos, 

afere-se que o idoso está residindo com sua sobrinha Maria Olivia Rondon 

de Amorim, no município de Cuiabá/MT, qual passou a prestar os cuidados 

necessários (id. 24068402). É certo que, a competência para as ações 

previstas no estatuto do idoso (Lei 10.741/2003) é do foro do domicílio do 

idoso, conforme preceitua o art. 80 do referido diploma. Conforme 

entendimento jurisprudencial, a regra da perpetuatio jurisdictionis deve 

ceder lugar aos interesses da pessoa idosa, buscando facilitar o acesso 

do juiz a parte a tutelada, a fim de realizar os atos de fiscalização 

necessários à proteção dos interesses do idoso prestigiando o princípio 

do juízo imediato, in verbis: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO 

DE CURADOR. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA 

INTERDITADA. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DA IDOSA. PRECEDENTES 

DO STJ. Segundo orientação jurisprudencial emanada do STJ, a definição 

da competência em ação envolvendo incapaz deve levar em conta, 

prioritariamente, a proteção de seus interesses, de modo que o 

encaminhamento dos autos à comarca em que a interditada está 

domiciliada permitirá uma tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura, 

prestigiando o princípio do juízo imediato. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 

70057557902, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 20/03/2014) Dessa forma, 

constata-se a incompetência absoluta deste Juízo para analisar o caso em 

tela, uma vez que a competência estabelecida no dispositivo legal acima 

citado objetiva uma melhor defesa do idoso, o qual deve ter proteção 

integral, conforme art. 2º do referido estatuto. Com efeito, na hipótese em 

análise, estando o idoso residindo na Comarca de Cuiabá/MT, o 

encaminhamento dos autos à comarca em que o idoso é domiciliado 

permitirá uma tutela jurisdicional mais ágil e eficaz, facilitando a sua própria 

defesa e a proteção de seus interesses. Nesse contexto, DECLINO a 

competência ao juízo da comarca de Cuiabá/MT, devendo-se proceder a 

remessa destes autos para a referida Comarca. Intimem-se. Às 

providencias, COM URGÊNCIA. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000340-81.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE BICUDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000340-81.2020.8.11.0053. REQUERENTE: ALEX JOSE BICUDO TEIXEIRA 

REQUERIDO: ANTONIO JOAO GONCALVES DA SILVA, NG COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos etc. A parte Autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

qualificando-se como microempresário, deixando, contudo, de demonstrar 

que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º 

do CPC, INTIME-SE a parte Autora por meio de seu causídico, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses e 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Cumpra-se Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014705-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO PEREIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO PEREIRA DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014705-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ABILIO PEREIRA DE ANDRADE 

REU: ABILIO PEREIRA DE ANDRADE Vistos etc. Cuida-se de ação de 

usucapião especial rural movida por Abilio Pereira Andrade, qualificado 

nos autos, qual busca a declaração de propriedade do imóvel descrito nos 

autos. A decisão (ID 25115065) determinou que o autor procedesse a 

emenda à inicial. Intimado, o autor permaneceu inerte, conforme certidão 

de ID 30011857. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pelo despacho inicial, foi determinado que o 

autor procedesse a emenda à inicial. Ocorre que, devidamente intimado, 

este não se manifestou nos autos, permanecendo totalmente inerte. Sob 

este prisma, convém destacar a regra do art. 321, parágrafo único do 

Novo Código de Processo Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Assim, conforme se vê, decorrido o prazo para que o 

requerente emendasse a inicial, e, este permanecendo silente sobre tal, 

mister a extinção da presente demanda. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial dos nossos superiores Tribunais de Justiça: AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE- DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. “Determinada a emenda da inicial 

por decisão irrecorrida, e não cumprida a ordem judicial, é de ser 

indeferida a inicial e julgado extinto o processo, sem julgamento de mérito, 

como estabelece o parágrafo único do art. 284 do CPC." (TJMG - 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0555.10.001225-4/001 – COMARCA DE RIO 

PARANAÍBA - RELATOR: DES. WANDER MAROTTA - 7ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - JULGADO EM 08/02/2011). Importante destacar que, por não 

se tratar da hipótese do art. 485, § 1º, do NCPC (abandono da causa), não 

há que se falar em prévia intimação pessoal da parte para sanar o vício. 

Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. 

QUARENTA E OITO HORAS. ART. 267, § 1º, DO CPC. EMENDA À INICIAL. 

INÉRCIA. NÃO-CABIMENTO.1.A determinação de intimação pessoal da 

parte, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para suprir a falta processual 

em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o 

processo é extinto, sem julgamento do mérito, porque a parte deixou de 

emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC. 2. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1200671 RJ 2010/0122095-5 - Relator(a): Ministro 

CASTRO MEIRA - Julgamento: 14/09/2010 – Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA). Deste modo, a desídia da autora em proceder a 

emenda à inicial acarreta na impossibilidade da continuidade do processo, 

impondo a sua extinção sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. Isto posto, 

e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

proposta por Abilio Pereira Andrade, qualificado nos autos, ante a não 

realização da emenda à inicial. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução de 

mérito, o presente processo, à luz do art. 485, I, art. 330, VI e art. 321, 

parágrafo único, todos do CPC. Custas pelo autor, anote-se. Sem 

honorários. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intime-se via DJE. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 9 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001158-67.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BRANDAO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001158-67.2019.8.11.0053. AUTOR(A): JOAO BATISTA BRANDAO 

ARAUJO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT Vistos etc. Cuida-se de 

ação para anulação de ato administrativo ajuizada por João Batista 

Brandão Araújo em face do Estado de Mato Grosso e a Fundação 

Professor Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB, todos qualificados nos 

autos. Narra na exordial que fora aprovado em certame público para a 

Polícia Militar Estadual, contudo, na fase de investigação social, fora não 

recomendado, pois que não preenchia requisito etário exigido. Aduz que 

ingressou com ação contra estes argumentos, contudo a mesma fora 

julgada improcedente, sendo o processo “baixado”, não havendo trânsito 

em julgado. Contudo, afirma que o Estado editou novas legislações (LC nº 

555/2014 e LC nº 580/2016), aumentando o limite legal etário para 35 anos, 

bem como reconhecendo tal direito de forma retroativa a todos que 

possuírem ação judicial não transitada em julgado. Com lastro nestas 

premissas, postula pela procedência da ação a fim de iniciar o curso de 

formação e integrar a carreira militar estadual. Emenda à inicial ao ID 

27806369. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A inicial deve ser indeferida. A petição inicial 

será indeferida quando (i) for inepta; (ii) parte for manifestamente ilegítima; 

(iii) faltar interesse processual; e, (iv) não atendidas as prescrições dos 

arts. 106 e 321 (CPC, art. 330). In casu, o autor carece de interesse 

processual. O interesse está associado à utilidade da prestação 

jurisdicional que se pretende obter do Poder Judiciário, ou seja, o interesse 

é verificado com a presença de dois elementos: necessidade da tutela 

jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Desta feita, fala-se em 

interesse-necessidade ou em interesse adequação, sendo que a ausência 

destes elementos implica na ausência da condição da ação do interesse 

processual. Ao autor falta adequação do provimento pleiteado, e, 

consequentemente, interesse processual, já que não lhe aplica a exceção 

da Lei Complementar Estadual nº 580/16. Isso porque, não é a certidão 

lavrada pelo servidor público que caracteriza o trânsito em julgado, pois 

este é um fenômeno processual que ocorre quando a decisão se torna 

imutável e indiscutível, não mais sujeita a recursos (CPC, art. 502). Não 

convence a alegação do autor, de que sem a certidão de trânsito em 

julgado, o processo não transitou em julgado, pois que este fenômeno 

endoprocessual ocorre com o simples transcurso do prazo recursal. 

Ainda que assim não fosse, analisando os autos de nº 
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0503207-76.2014.8.11.0001, há sim informação quanto o transcurso do 

prazo recursal do autor. Consta daqueles autos que na data de 

25.02.2016, às 29:59:59 decorreu o prazo do autor (informações 

extraídas do Sistema PJE). Portanto, nesta data ocorreu o trânsito em 

julgado. Tendo em vista que a Lei Complementar Estadual nº 580/16 foi 

promulgada em momento posterior, ao requerente falta interesse 

processual. Bem na verdade, a conduta do autor beira a má-fé processual 

(CPC, art. 80, I, parte final, e II) e atenta ao dever da parte/procuradores 

em expor os fatos conforme a verdade (CPC, art. 77, I). DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

ajuizada por João Batista Brandão Araújo, qualificado nos autos, pela 

ausência de interesse processual. Assim, JULGO EXTINTA, sem 

resolução de mérito, esta demanda, à luz do art. 485, I c.c art. 330, III, 

ambos do CPC. Sem custas ou honorários, pois defiro as benesses da 

justiça gratuita. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. Intime-se via DJE. 

Cumpra-se. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-42.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR ROSALVO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000362-42.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:NESTOR 

ROSALVO PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:30 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS BATISTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000640-77.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 10.117,63 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADONIAS BATISTA FILHO 

Endereço: Rua Americo Pinto Brasil, 77, Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): ADONIAS BATISTA FILHO DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 04/07/2019 Hora: 12:40 STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de maio de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-23.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EROTILDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Arnaldo Ramão Medina OAB - MT12914-O (ADVOGADO(A))

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR DOS REIS SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 8010056-23.2014.8.11.0053. REQUERENTE: MARIA EROTILDES 

DE CAMPOS REQUERIDO: JUNIOR DOS REIS SALES Vistos etc. 

MANIFESTEM-SE as partes em termos de prosseguimento, no prazo de 10 

(dez) dias. A parte requerente não possui legitimidade para perquirir o 

pagamento de tributos. No silêncio AO ARQUIVO com baixa na 

distribuição. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-79.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000366-79.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:JOSIANE 

FONSECA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-26.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA APARECIDA ACOSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

- Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 

10 (dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1000615-64.2019.8.11.0053. REQUERENTE: MARIANNE DE MELO SILVA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. RECEBO o recurso 

interposto. INTIME-SE a parte contrária para oferecimento de 

contrarrazões. Após, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio Colégio 

Recursal, com as cautelas devidas e as nossas homenagens. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-65.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

danielle dos santos cruz OAB - MT13552-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001087-65.2019.8.11.0053. INTERESSADO: AUGUSTO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: RUBENS SANTOS ALVES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

mister sua análise. Não há falar em incompetência territorial deste Juizado 

Especial, pois que, como é cediço, a competência para dirimir as quizilas é 

do Foro da residência da parte requerente. Como a parte requerente 

comprovou sua residência nesta Comarca, nada mais salutar que o 

presente feito aqui tramitar. Afasta-se a alegação de incompetência deste 

Juizado Especial. Também não se pode falar em incompetência de perícia, 

pela necessidade de realização de perícia. Isto porque não serão ouvidos 

os áudios juntados aos autos como meio de prova. Isto porque foram 

obtidos de maneira viciada, o que impede sua análise por este Juízo. Não 

eram todas as partes que sabiam que a conversa estava sendo gravada, 

e, assim, torna-se nula a prova. Destarte, como se ouvirão os áudios 

juntados, não há necessidade de realização de perícia, remanescendo a 

competência deste Juizado Especial. Afastam-se as preliminares arguidas. 

Passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. E, desde logo, 

denota-se que o crivo é de parcial procedência. Com efeito, não 

discussão nos fatos de que os litigantes entabularam contrato de 

prestação de serviços advocatícios, bem assim o repasse de dinheiro pelo 

requerente (cliente) ao requerido (Advogado) para a prestação de tais 

serviços. Portanto, à luz do art. 374, II e III, do CPC, serão tidos por 

incontroversos. Sob esta ótica, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) 

recebidos pela parte requerida, efetivamente, se se mostrou indevido. 

Deveras, segundo se denota do recibo juntado pela parte requerente, tal 

valor foi recebido para pagamento de custas judiciais, referentes ao 

Processo n.º 1014828-19.2016.811.0041, que tramitou perante a MM.º 2ª 

Vara Agrária de Cuiabá. Porém, segundo se vislumbra daqueles autos 

(outrora remetidos a esta Vara Única de Santo Antônio de Leverger, sob o 

n.º 925-58.2017.811.0053 – Cód. 81175), à parte requerente foram 

concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. Portanto, o pedido de 

numerário para pagamento de custas judiciais mostrou-se absolutamente 

ilegal e abusivo. Um írrito engodo praticado pelo Advogado contra seu 

cliente. No mais, ao contrário do que sustenta a parte requerida, o contrato 

juntado aos autos não se presta a qualquer fim, pois que não foi assinado 

pela parte requerente, e, assim, não lho vincula. Neste sentido, os danos 

materiais são hialinos e importam em R$ 9.000,00 (nove mil reais). O outro 

pagamento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não pode ser 

reconhecido como indevido, já que o recibo de pagamento está 

descrevendo que tal quitação refere-se aos honorários advocatícios 

devidos pela prestação dos serviços. Como se se trata de pagamento 

lícito, por serviço igualmente legalmente prestado, não se pode dizer 

abusivo. Por fim, o pedido de condenação da parte requerida em danos 

morais deve ser provido, tendo em conta o engodo perpetrado pelo i. 

Advogado em desfavor de seu cliente. Ora, não se pode dizer que a 

postura da parte requerida, cobrando valores indevidos de seu cliente, 

como meio de auferir valores indevidos são meros dissabores. Ao invés 

do Advogado garantir a melhor defesa de seu cliente, este é espoliado de 

valores, de forma absurda e ilegal. Os danos morais devem ser fixados 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo seu intuito repreensivo e corretivo, 

mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa. 

DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Augusto 

Rodrigues do Nascimento em face de Rubens Santos Alves, para: (i) 

condenar a parte requerida a pagar à parte requerente R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de danos materiais; e, (ii) condenar a requerida a pagar à 

parte requerente R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 

Estes valores devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e 

incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta 

sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, 

em virtude do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-06.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001175-06.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

completa adimplência das obrigações assumidas, de acordo com o que foi 

noticiado pelas partes, mister a extinção da presente execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, EXTINGO a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 10 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000236-89.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON ROMA DE ARRUDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERETE ENGENHARIA LTDA (REQUERENTES)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000236-89.2020.8.11.0053. REQUERENTES: WENDERSON ROMA DE 

ARRUDA REQUERENTES: SERETE ENGENHARIA LTDA Vistos etc. As 

partes celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em 

conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei 

Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000236-89.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON ROMA DE ARRUDA (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERETE ENGENHARIA LTDA (REQUERENTES)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000236-89.2020.8.11.0053. REQUERENTES: WENDERSON ROMA DE 

ARRUDA REQUERENTES: SERETE ENGENHARIA LTDA Vistos etc. As 

partes celebraram acordo sobre o objeto da presente demanda. Em 

conformidade com o estatuído no artigo 22, parágrafo único, da Lei 

Federal nº 9.099, de 26.09.95, HOMOLOGO O ACORDO supra citado, 

mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em 

conseqüência julgo extinto o presente feito, com julgamento de mérito, 

face ao disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 10 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 011/2020 – DF.

A Dra JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA, MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de São Félix do Araguaia - MT, em substituição legal, 

no uso de suas atribuições legais, etc.

Considerando as reformas do prédio do Fórum da Comarca de São Félix 

do Araguaia, que abrange manutenção corretiva e preventiva.

Considerando que as obras de reparos e manutenção ocorrerão durante o 

expediente forense, não permitindo que certos reparos sejam feitos, 

porque exigem a ausência de pessoas no prédio, bem como o 

desligamento de rede elétrica.

Considerando que as reformas consistirão na troca de portas, pinturas de 

paredes e do piso de todo o prédio, o que impossibilita o acesso de 

público; podendo causar riscos aos servidores e jurisdicionados.

 R E S O L V E:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário 

desta Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos dias 16 (segunda-feira) 

e 17 (terça-feira) de março, para execução de obras no prédio desta 

Unidade Judiciária.

Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais, nas datas informadas no item 

1º, ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil. P.R. 

Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, representante da OAB e Promotoria de Justiça.

São Félix do Araguaia, 09 de março de 2020

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito e Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000619-15.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA FILHO OAB - GO0031521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. D. (REU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento 

n° 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Constatação. (Assinado Digitalmente) FLÁVIO SOUSA NOGUEIRA Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-71.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DA SILVA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000376-71.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:MARIA MARTA 

DA SILVA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: VIACAO XAVANTE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte REQUERIDA acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

São Félix do Araguai Data: 20/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-71.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DA SILVA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA COSTA OAB - GO18194 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000376-71.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:MARIA MARTA 

DA SILVA MILHOMEM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO SOUSA 

SETUBA MILHOMEM POLO PASSIVO: VIACAO XAVANTE LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima 

qualificada, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

São Félix do Araguai Data: 20/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-90.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NONATO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000086-90.2018.8.11.0017. REQUERENTE: LUCAS NONATO DA LUZ 

REQUERIDO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela parte Promovente em face da r. sentença de id 

nº. 20488285, alegando que a Juíza leiga responsável pela análise do 

feito, não analisou o peticionamento de possibilidade de remessa dos 

autos à justiça federal ventilado pela parte requerida, porém extinguiu os 

autos por ausência da parte autora em audiência. Vieram-me os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Embargos de 
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declaração são o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza para requerer 

ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a esclareça nos seus 

pontos ambíguos; obscuros, ou a complete; quando omissa, que lhe 

repare ou elimine eventuais contradições, por acaso, nela existentes. Os 

presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a decisão 

de fato foi omissa no ponto impugnado. Denota-se que em que pese ter 

sido juntado aos autos a peça contestatória, alegando incompetência 

absoluta do Juízo, protocolada em 06/05/2019, ou seja, anterior à data 

designada para a audiência de conciliação, a Nobre Juíza leiga deixou de 

apreciar tal pedido e entendeu por bem extinguir os autos, o que por 

excesso de trabalhos à serem supervisionados, levou esta Magistrada ao 

erro, ao concordar com o projeto de minuta. Realmente, ao contrário das 

ações previdenciárias e das que a União figura como autora, casos em 

que o Magistrado Estadual atua por delegação de competência, nos 

termos dos §§ 3º e 1º, do artigo 109 da Constituição Federal, as ações 

movidas contra a Caixa Econômica Federal, autarquia federal, só podem 

ser processados e julgados pela Justiça Federal de primeiro grau, 

consoante o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Ante o exposto, 

RECEBO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para modificar a sentença e, por conseguinte, DECLINAR A COMPETÊNCIA 

para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos 

autos à Subseção Judiciária de Barra do Garças (Juízo Federal com 

jurisdição sobre o domicílio do autor), observada as anotações e baixas 

necessárias. Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 16 de Dezembro 

de 2019. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136009 Nr: 2186-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão da execução, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, atentando a Exequente para a necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o prosseguimento 

do feito.

 Ressalto ainda, que durante o período descrito acima se suspenderá a 

prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo assinalado sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, determino o arquivamento dos autos (art. 921, § 2º do CPC).

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44362 Nr: 1048-38.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSB, DGBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, através de sua Causídica, para que junte aos autos 

cálculo atualizado do débito visando a posterior análise do requerimento 

de penhora via BACEN-JUD.

 Após, façam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146626 Nr: 2899-10.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Pereira de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa - Centrais Eletricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 2.759,33 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove 

reais e trinta e três centavos), relativo à fatura do mês de setembro/2018, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Diante da sucumbência recíproca, cada parte irá arcar com metade 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2.º e 86 do 

CPC. Quanto a parte autora, atente-se a condição suspensiva de 

exigibilidade disposta no artigo 98, §3.º, do CPC, eis que concedo-lhe os 

benefícios da justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado 

em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40274 Nr: 935-21.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemira Pinto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A autarquia requerida apresentou as razões da apelação, ressaltando, em 

sede preliminar, que, desde já desistia do recurso caso a parte contrária 

aceitasse a atualização dos valores atrasados de acordo com a 

literalidade da redação do art. 1.º-F da Lei 9.494/97 (fl. 70).

 Em contínuo, a parte autora manifestou-se nos autos concordando com 

os termos propostos pelo INSS quanto a atualização de acordo com o art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, bem como apresentou demonstrativo de cálculo, 

nestes termos, requerendo o cumprimento da sentença (fls. 87/90).

 Intimado, o INSS suscitou erro nos cálculos da parte autora, pois apesar 

de concordar com a atualização de acordo com o art. 1.º-F da Lei 

9.494/97, aplicou índice diverso (fl. 91verso).

Em contínuo, a parte autora apresentou demonstrativo discriminado e 

atualizado dos valores atrasados, utilizando a TR como critério de 

correção monetária, de acordo com o art. 1.º-F da Lei 9.494/97 (fls. 

99/101).

 Assim, nos termos do art. 535 do CPC, INTIME-SE o INSS, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução (cálculos de fls. 100/101).

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41440 Nr: 1929-49.2014.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Vicente Bergner Dias de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Curty, Juanete Aparecida Ribeiro Fedrigo, 

João Luiz Fedrigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Rodrigues Costa 

Limoeiro - OAB:15309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Houseman Thomaz Aguliari 

- OAB:16.635/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:

 CERTIFICO que, a correspodência de fls. 563, foi devolvida pelo Correio, 

uma vez que o endereço informado nos autos da parte requerida é 

insuficiente.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 151575 Nr: 2430-27.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Aguiar Barbosa, Douglas Henrique 

Moura da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Sousa - OAB:OAB/MT 10296

 Assim, analisando os autos com acuidade, verifico que o Réu teve seu 

flagrante convertido em prisão preventiva em 20 de novembro de 2019 

(fls. 60/64). Foi denunciado em 06 de dezembro de 2019 (fls. 01/02), a 

denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2020 (fls. 75/79). O Réu foi 

citado em 28 de dezembro de 2019, teve sua defesa apresentada em 27 

de fevereiro de 2020, contudo, não foi, ainda, designada audiência de 

instrução e julgamento.O advogado nomeado por esta juíza para 

patrocinar a defesa dos denunciados deixou de apresentar a resposta à 

acusação no que tange ao Douglas Henrique Moura da Luz, razão pela 

qual a sessão instrutória não foi aprazada. Assim, não há nos autos nada 

que denote eventual atraso na instrução processual, seguindo os autos o 

seu curso normal, não se falando em qualquer excesso anormal para o 

deslinde da instrução, sobretudo quando se trata do delito de tentativa de 

homicídio.Doutro flanco, perlustrada a folha de antecedentes criminais foi 

possível denotar a autoria de outro homicídio na forma tentada (Código 

42147) relacionada ao réu, demonstrando, assim, que o delito destes 

autos não se tratou de evento singular. O réu ainda responde pela prática 

dos crimes de ameaça (143453) e resistência (133833), bem como pela 

contravenção penal de vias de fatos (133352), demonstrando, desde logo, 

sua habitualidade transgressora.Sendo assim, considerando que com 

escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a prisão, por 

hora, deve ser mantida pela garantia da ordem pública, logo, no momento é 

inviável a concessão da almejada liberdade.Isto posto, com arrimo nestes 

fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido. Intime-se o Dr. Marcos Antônio Miranda Sousa, inscrito no quadro 

de advogados da OAB sob o nº. 10.296 para que patrocine a defesa do 

denunciado Douglas Henrique Moura da Luz. Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.Após, tornem-me os autos conclusos para 

prestar as informações ao E. TJMT. Às providências. Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141098 Nr: 3133-26.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT, Valtuir 

Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Roberto Junqueira 

Zoccoli Filho - OAB:18709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9015 Nr: 1560-07.2004.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Lopes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

OLIVEIRA DE ALENCAR, para devolução dos autos nº 

1560-07.2004.811.0017, Protocolo 9015, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144159 Nr: 1428-56.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A perita deve ser advertida para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. Os quesitos foram apresentados 

(folhas 50/53 e 71/72), que deverão ser encaminhados à perita quando da 

sua intimação. Assim sendo, DESIGNO exame médico pericial a ser 

realizado pela perita ora nomeada, Dra. Elieth Pereira dos Santos 

Rodrigues, na data de 27 de Abril de 2020, às 15:30 hs (horário local), no 

PSF 1 – Vila Santo Antônio, município de São Félix do 

Araguaia/MT.Intime-se a perita para desempenhar o encargo, com as 

advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de Processo Civil, 

inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 305/2014 – 

CJF.Intime-se pessoalmente a parte autora, para comparecer no dia e no 

local designado para efetivação do exame pericial, sob pena de preclusão 

da prova, devendo portar seus exames, atestados e relatórios médicos. 

Intimem-se a autarquia ré e o procurador da parte autora. Com a juntada 

do laudo nos autos, intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC. Decorrido o 

prazo para as partes sem pedido de complementação ou esclarecimento 

do laudo, solicite-se o pagamento dos honorários periciais junto ao 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição 

Federal- AJG/JF. Sem prejuízo, ante a juntada do atestado médico de fl. 

83-verso, o qual justifica a ausência da parte autora na audiência 

anteriormente designada, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para 

o dia 06/08 de 2020 às 14hs20min (MT), devendo a parte autora trazer as 

testemunhas por ela arroladas, nos termos do artigo 455 do 

CPC.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145444 Nr: 2166-44.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Após a audiência de instrução, seguiu-se a realização do exame médico 

pericial, cujo laudo foi acostado aos autos às fls. 131/136.

 Sendo assim, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, pronunciarem-se sobre o laudo pericial e oferecerem 

alegações finais.

 Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 1616-69.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuma Teixeira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a parte autora não compareceu à data designada para 

o exame médico pericial, intime-se pessoalmente a parte autora para que 
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no prazo de 05 (cinco) dias, informe se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13463 Nr: 288-70.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Com o retorno dos autos do Tribunal, intimada por meio de sua advogada 

via DJe, a parte autora deixou de cumprir a determinação para 

apresentação do prévio requerimento administrativo do benefício. Desde 

então, o feito está estagnado há 02 (dois) anos.

 Considerando que a autora não foi localizada no endereço declinado nos 

autos, tendo mudado de residência sem comunicar o juízo, conforme 

certificado pelo oficial de justiça (fl. 113). Tendo em vista que até o 

momento não foi informado nos autos o seu atual endereço, torna-se 

inexequível a sua intimação pessoal.

 Ora, consoante o disposto no artigo 77, V, do CPC, é dever das partes e 

de seus procuradores declinar nos autos o endereço onde receberá as 

intimações e atualizar essa informação sempre que ocorrer qualquer 

mudança temporária ou definitiva.

 Assim, intime-se a advogada da autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o endereço atualizado da requerente, sob pena de 

extinção do feito sem exame do mérito.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16230 Nr: 473-74.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eulzimar Pereira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que a parte autora não foi intimada pelo 

Oficial de Justiça, sob o pretexto de que “A Magistrada não se encontrava 

na Comarca”. Ao que parece, o nobre meirinho confundiu o objeto do 

mandado, eis que a realização de perícia médica não requerer a presença 

desta Magistrada.

Assim sendo, REDESIGNO o exame médico pericial a ser realizado pela 

perita ora nomeada, Dra. Elieth Pereira dos Santos Rodrigues, para a data 

de 30 de Abril de 2020, às 15:30 hs (horário local), no PSF 1 – Vila Santo 

Antônio, município de São Félix do Araguaia/MT.

 No mais, expeça-se o necessário nos moldes do já determinado em fls. 

110/111.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17655 Nr: 507-15.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzimário de Souza Rocha, Ruberval Pereira 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:OAB/MT 12.781

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em 

desfavor do Réu LUZIMÁRIO DE SOUZA ROCHA, SENDO QUE DEVERÁ 

COMPARECER PERANTE ESCRIVANIA DA 2° VARA DESTA COMARCA, 

PARA SE APRESENTAR NO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE 

NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.Atente-se Senhora 

Gestora, pois, ao comparecimento do denunciado a secretária, este 

deverá ser citado da presente denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.Outrossim, 

fica a presente revogação CONDICIONADA ainda ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do 

Código de Processo Penal, quais sejam: a) não cometer qualquer fato 

definido como crime ou contravenção penal;b) Proibição de mudar de 

endereço sem a devida comunicação do juízo.c) proibição de ausentar-se 

da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo; d) comparecimento a 

todos os atos processuais. FICA ADVERTIDO DO DISPOSTO NO ARTIGO 

282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO 

CAUTELAR.EXPEÇA-SE O DEVIDO CONTRAMANDADO, em favor do 

acusado LUZIMÁRIO DE SOUZA ROCHA.Outrossim, considerando o 

disposto no art. 396, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

intime-se o defensor do acusado LUZIMÁRIO, para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.Sem prejuízo, verificando que feito 

trata-se de processo da meta 02/CNJ, e a fim de dar maior celeridade no 

julgamento, DETERMINO, com fundamento no art. 80 do CPP, o 

desmembramento do feito, prosseguindo nestes autos a ação contra 

LUZIMÁRIO DE SOUZA ROCHA, e, em autos apartados, a serem formados 

com fotocópias das peças necessárias deste processo, o relativo ao 

acusado RUBERVAL PEREIRA DE SOUSA, ainda não citado 

pessoalmente.Intimem-se, expedindo-se o necessário para o 

desmembramento.Por fim, verificando a inconsistência da numeração das 

folhas dos autos a partir da fl. 158, assim DETERMINO senhora Gestora, 

para que proceda a correta renumeração do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40893 Nr: 3003-41.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Jose dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que em que pese a periciada ter 

comparecido ao local designado para realização do exame, a Serventia 

não providenciou os documentos necessários à prestação do serviço pela 

profissional, eis que os mesmos encontram-se na contracapa dos autos.

Assim sendo, REDESIGNO o exame médico pericial a ser realizado pela 

perita ora nomeada, Dra. Elieth Pereira dos Santos Rodrigues, para a data 

de 28 de Abril de 2020, às 15:30 hs (horário local), no PSF 1 – Vila Santo 

Antônio, município de São Félix do Araguaia/MT.

 No mais, expeça-se o necessário nos moldes do já determinado em fls. 

76/77.

 ATENTE-SE A SERVENTIA para que seja entregue a médica perita as 

cópias da petição inicial e dos quesitos apresentados pelas partes, eis 

que mesmo tendo o Gabinete empreendido esforços para disponibilizar as 

cópias dos quesitos à serventia, visando agilizar a prestação jurisdicional, 

tais situações continuam a ocorrer.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21003 Nr: 1907-30.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusina Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o denunciado Wanderlito Rodrigues Abreu se encontra 

em local incerto e não sabido, cite-o por edital, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361 do CPP, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6659 Nr: 20-41.1992.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues de Carvalho, João Cardoso 

Bispo, Varonil José da Costa, Joaquim Negues de Oliveira, Alcides 

Zimignani, Antonio Correira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando o teor das certidões de fls. 196/200, intimem-se os 

executados da sentença por edital, nos termos do artigo 256, I do Código 

de Processo Civil.

 II. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12818 Nr: 1633-08.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Xavier Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

206/216).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16985 Nr: 1520-83.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionisio Candido de Oliveira, Sindicato dos Funcionários 

Público do Município de Alto Boa Vista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dionisio Candido de Oliveira ajuizou a presente ação de cumprimento de 

sentença contra o Município de Alto Boa Vista/MT, ambos devidamente 

qualificado.

Citado, o Município de Alto Boa Vista/MT, deixou de oferecer Embargos à 

Execução.

Em seguida foi proferida decisão homologando os cálculos do exequente e 

determinando a atualização dos valores e, sequencial a expedição da 

RPV.

Cálculo atualizado (fls. 84 verso).

 Expedição e encaminhamento de Ofício Requisito ao Presidente do 

Tribunal de Justiça (fls. 89 verso).

Ademais, ante ao não pagamento dos valores pelo executado, a parte 

autora pugnou pelo sequestro dos valores nas contas bancaras do 

devedor (folhas 116/117), contudo, deixou de apresentar o cálculo 

atualizado do valor em execução.

Com isso, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com 

vistas ao regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16166 Nr: 450-31.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alencar Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dado início ao cumprimento de sentença foi determinada a intimação da 

autarquia requerida para, querendo, oferecer impugnação (fls. 173/174).

 Intimada, a autarquia requerida deixou de oferecer impugnação (fl. 

175verso/176).

 Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

 Considerando a ausência de impugnação por parte do INSS, homologo os 

cálculos da parte autora/exequente acostados aos autos às fls. 171/172

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, referente ao valor 

principal - parcelas atrasadas e ao valor dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

 Comunicado nos autos o depósito, nos termos do parágrafo único do 

artigo 906 do CPC, expeçam-se Alvarás de transferência eletrônica dos 

valores depositados.

 Após, tornem conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21020 Nr: 1924-66.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Aquino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT e, considerando 

que os valores devidos foram devidamente pagos, impulsiono os autos, 

com a finalidade de intimar o patrono da parte autora a requerer o que de 

direito, no prazo de 48(quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31252 Nr: 2493-67.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardina Bezerra da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

146/158).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31464 Nr: 63-11.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Pereira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

138/148).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136701 Nr: 228-48.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Barbosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimado da sentença, o INSS informou a implantação do benefício e 

apresentou planilha de cálculos dos valores devidos, pugnando pela 

intimação da parte autora para manifestação e, em caso de concordância, 

a homologação, com a consequente expedição de RPV (fls. 80/83).

 Seguiu-se manifestação da parte autora concordando com os cálculos 

apresentados pelo INSS, requerendo a homologação e as expedições 

necessárias (fl. 86).

 Vieram-me os autos conclusos.

 Decido.

 Considerando a concordância da parte autora, homologo os cálculos da 

autarquia requerida acostados aos autos às fls. 82/83.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal – parcelas atrasadas- em nome da autora, e o 

relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da 

causídica.

 Comunicado nos autos o depósito, sem nova conclusão, nos termos do 

parágrafo único do artigo 906 do CPC, expeçam-se Alvarás de 

transferência eletrônica dos valores depositados.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42870 Nr: 145-03.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Campos Montel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Após a decisão que acolheu em parte a impugnação, homologou os 

cálculos e determinou as expedições necessárias, com vistas ao 

pagamento e extinção da execução, o INSS manifestou-se nos autos 

comunicando o falecimento da parte autora, para efeito de habilitação dos 

herdeiros (fls. 76/77).

 Intimada, a procuradora da parte autora requereu a habilitação dos 

herdeiros, acostando aos autos a certidão de óbito, as procurações e 

documentos pessoais dos sucessores (fls. 80/85 e 96/108).

 Em seguida foi aberta vista dos autos ao INSS (fl. 109), que não se opôs 

ao pedido de habilitação (fl. 110).

 Pois bem. Nos processos previdenciários onde se pleiteia aposentadoria 

por idade de trabalhador rural, sobrevindo no curso do processo o 

falecimento da parte autora, podem os herdeiros, comprovado o óbito pela 

certidão de registro respectivo, serem habilitados como substituto 

processual, nos termos do artigo 110 do CPC.

 Assim, nos termos dos artigos 689 e 691 do CPC, DEFIRO o pedido de 

habilitação aduzido pelos herdeiros às fls. 80/85 e 96/108, e determino a 

regularização do polo ativo, com a substituição da falecida autora por 

seus sucessores.

 Sendo assim, expeçam-se os RPV’s, separadamente, relativos ao valor 

principal, em favor dos herdeiros habilitados, e ao valor dos honorários 

sucumbenciais da causídica, nos termos do cálculo homologado de fl. 72.

 Comunicado nos autos o depósito dos valores, expeçam-se Alvarás 

Eletrônicos.

 Tudo cumprido, tornem os autos conclusos para extinção pelo 

pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143693 Nr: 1106-36.2018.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfino da Silva Varão, Dorival Moreira da 

Silva, Nanci Aparecida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 702, §5.º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

autor, via DJe, para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137745 Nr: 1036-53.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137763 Nr: 1049-52.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Moreira da Silva Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo (fl.110).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fls.112/120), remetam-se os autos ao e. TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146259 Nr: 2672-20.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Nunes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo (fl.87).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fls.89/96), remetam-se os autos ao e. TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 2141-70.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto José Benez, Fernanda Macitelli Benez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Basso Biason

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e normas da CNGC, impusliono estes 

autos à intimação dos requerentes para comprovarem o recolhimento do 

imposto de transmissão e a regularidade dos recolhimentos dos impostos 

muncipais sobre o imóvel.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20024 Nr: 922-61.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.Brito Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes autos, por 

determinação da MM. Juíza Janaína Cristina de Almeida, com o fito de 

intimar a Dr. Rogério Caetano de Brito, a restituir os autos em cartório no 

prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de imposição de multa 

correspondente à metade do salário-mínimo, perda do direito de retirada 

dos presentes autos do cartório, comunicação a Ordem dos Advogados 

do Brasil para procedimento disciplinar - conforme artigo 234 e incisos do 

Código de Processo Civil, artigo 431 e parágrafos, 432 e parágrafos da 

CNGC do Tribunal de Justiça do Mato Grosso - busca e apreensão do 

mesmo, sem prejuízo de encaminhamento das peças ao nobre Órgão 

Ministerial para apurar eventual responsabilidade criminal- Sonegação de 

autos (artigo 356 CP) e Desobediência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 2123 Nr: 9-75.1993.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fls. 245/246, e concedo ao exequente dilação de prazo 

por 30 (trinta) dias, para que esse possa apurar o real valor exequível, 

depois de transcorrido período, intime-se a parte autora via DJe, para se 

manifestar e/ou requerer o que entende de direito, sob pena de devolução 

da missiva ao juízo de origem.

 Outrossim, conforme pedido de habilitação de advogado (fl. 245) proceda 

a Serventia com o trâmite necessário para que as publicações/ intimações 

vindouras sejam feitas em seu nome, evitando-se assim arguição de 

nulidade.

 Intime-se.

 Transcorrido tal termo, volvam-me os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000032-56.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON RODRIGO MELO (REQUERENTE)

IRIS ANTONIO SARAIVA MELLO (REQUERENTE)

IVAIR GARCIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - MT26946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000032-56.2020.8.11.0017. REQUERENTE: WASHINGTON RODRIGO 

MELO, IVAIR GARCIA JUNIOR, IRIS ANTONIO SARAIVA MELLO Vistos. 

Recebo a inicial eis que presentes os pressupostos autorizadores. 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, por 

sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, §3.º do CPC. Oficiem-se 

as Agências citadas na inicial, solicitando que informe, no prazo de 30 

(trinta) dias, sobre a existência de conta bancária em nome da falecida, 

Sra. CELIA REGINA DE MELO, portador do CPF nº. 331.672.061-87, e 

eventuais saldos por ventura existentes na citada conta ou qualquer outra 

aplicação financeira. Abra-se vista ao Ministério Público como fiscal da 

ordem jurídica. Cumpra-se, expedindo o necessário. São Félix do Araguaia 

– MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-82.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZACARIAS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO DA SILVA OAB - MG0146365A (ADVOGADO(A))

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

JANAILZA TAVEIRA LEITE OAB - MT0017577S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUZENI DOS SANTOS LOPES 31297069846 (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010111-82.2014.8.11.0017. REQUERENTE: ANTONIO ZACARIAS 

BEZERRA REQUERIDO: ALUZENI DOS SANTOS LOPES 31297069846 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000435-59.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON PEREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000435-59.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CLEYTON PEREIRA DE MELO Vistos, etc. BANCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. ingressou com a presente 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar em face de CLEYTON 

PEREIRA DE MELO. Em seguida, a Requerente informa que não possui 

mais interesse na ação (ID. nº. 21149672), com isso deve se impor a 

extinção do feito com base no artigo 485 do inciso VIII do CPC. Outrossim, 

não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada nos autos. Vieram os autos à conclusão. É o 

breve relato. Decido. Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra 

em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a 

analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, deve-se aplicar 

com base no CPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 485, in verbis: 

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – Homologar a 

desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até 

a sentença.” Portanto, não tendo a parte Requerente interesse no 

prosseguimento do fe i to ,  não se v is lumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos no 

ID. nº. 21149672. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Proceda às eventuais baixas 

de restrições do veículo, com a imediata devolução do mandado de busca 

e apreensão. Pagas as custas, fica autorizado o desentranhamento dos 

documentos e remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe, procedendo-se às baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se. 

São Félix do Araguaia - MT, 10 de Março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5365 Nr: 412-92.2003.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane Guirra Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Dagios Vendrúscolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono(a) da parte autora para no 

prazo legalmanifestar sobre certidão do oficial de justiça de fls. 64.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000996-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000669-72.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES VIVAN OAB - RS105248 (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA AZEVEDO OAB - RS52344 

(ADVOGADO(A))

ILO DIEHL DOS SANTOS OAB - RS52096 (ADVOGADO(A))

RUBENS DE OLIVEIRA PEIXOTO OAB - RS51139 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO. S JOSÉ Q MARCOS, 9 de março de 2020. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 

32511182

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 7010448-59.2016.8.22.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELI MARTINS DA SILVA OAB - 847.910.712-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VALTER ZORATTI DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Certidão Certifico para os devidos fins que 

em cumprimento a determinação judicial, a equipe multidisciplinar deste 

Juízo fora regularmente notificada, via sistema SGPsem, para realização 

de estudo psicossocial, nesta data. Tendo em vista que a psicóloga do 

Juízo se encontrava em gozo de férias regulares, tendo retornado em 

meados do mês de março de 2020. São José dos Quatro Marcos-MT, 10 

de março de 2020. Kalliany Campos Ferreira Analista Judiciária SEDE DO 
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VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E INFORMAÇÕES: 

Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. Getúlio Vargas, s/n, Vista 

Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 TELEFONE: (65) 

32511182

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000202-93.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000268-39.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000268-39.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

PEDRO RIBEIRO DE MELO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – NCPC, art. 318 e ss. -, 

proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), em que 

demonstrando o conjunto de fatos fazer jus, afirmado pela parte não estar 

em condições de pagar/arcar – NCPC, art. 99, caput e § 1º -, diante da 

insuficiência de recursos dessa para pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios no caso concreto, que consiste no 

sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família, ausente nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos – NCPC, art. 98, 

caput – e existir presunção de veracidade da alegação da pessoa natural, 

bem como não verificar indícios do abuso no pedido, sob pena de 

revogação em caso de prova contrária e aplicação da penalidade de 

pagamento até o décuplo do valor de tais despesas na hipótese de 

comprovação de má-fé – NCPC, art. 100, caput e parágrafo único -, 

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A ação foi 

ajuizada no domicílio da parte autora, competente para o processamento – 

CRFB/88, art. 109, § 3º, com redação dada pela EC n. 103/2019 – sendo, 

ainda, demonstrado o prévio requerimento administrativo junto ao Instituto 

e a negativa sob o fundamento falta de comprovação da atividade rural em 

número de meses idênticos à carência do benefício. Ademais, a petição 

inicial aparenta preencher os requisitos essenciais – NCPC, art. 319 e ss. 

-, sendo a regra a designação de audiência de conciliação ou de 

mediação, a qual seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência. Ocorre que a parte autora/requerente manifestou, 

expressamente, desinteresse na composição consensual – NCPC, art. 

334, § 5º - e, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi expressa pelo 

não agendamento de audiência de conciliação nos processos em que 

forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e 

demais autarquias federais, pois manifestou não ter interesse na 

composição consensual por meio de audiência prevista no NCPC, art. 334 

e § 5º, parte final. Isso posto, deixo de designar essa audiência de 

conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e DETERMINO que cite 

o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. -, assim como se manifestar precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo as hipóteses do NCPC, art. 341, I a 

III e parágrafo único. Advirta que se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor – NCPC, art. 344 -, salvo nas hipóteses do NCPC, 

art. 345, I a IV. Cumpra. Às providências. De Araputanga-MT por São José 

dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 18:17:07. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000251-03.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO SOL NASCENTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA KIOME YAMATE COSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Ofício n. 854/2020 SÃO JOSÉ Q MARCOS - 

MT, 10 de março de 2020 Processo 1000251-03.2020.8.11.0039, Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação], Valor da causa: R$ 

10.431,00. Partes do processo: Parte Autora: VIACAO SOL NASCENTE 

LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 Parte Ré: ELZA KIOME YAMATE COSSI 

(REQUERIDO) Ilmo (a) Gestor (a): Informo a Vossa Senhoria que a carta 

precatória relativa ao processo acima mencionado foi distribuída neste 

juízo, sob o n. 1000588-26.2019.8.11.0039, solicitando que futuros 

pedidos de informações sobre ela ou de sua devolução sejam 

encaminhados com sua expressa menção, sob pena de impossibilidade do 

atendimento. Por oportuno, solicita-se a comprovação do pagamento 

referenre a diligência do Oficial de Justiça ára execução do ato 

deprecado. Gestor (a) Judiciário (a) Assinado eletronicamente AO (À) 

GESTOR JUDICIÁRIO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. 

Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 - TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000251-03.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO SOL NASCENTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA KIOME YAMATE COSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Ofício n. 854/2020 SÃO JOSÉ Q MARCOS - 

MT, 10 de março de 2020 Processo 1000251-03.2020.8.11.0039, Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Citação], Valor da causa: R$ 

10.431,00. Partes do processo: Parte Autora: VIACAO SOL NASCENTE 

LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 Parte Ré: ELZA KIOME YAMATE COSSI 

(REQUERIDO) Ilmo (a) Gestor (a): Informo a Vossa Senhoria que a carta 

precatória relativa ao processo acima mencionado foi distribuída neste 

juízo, sob o n. 1000588-26.2019.8.11.0039, solicitando que futuros 

pedidos de informações sobre ela ou de sua devolução sejam 

encaminhados com sua expressa menção, sob pena de impossibilidade do 

atendimento. Por oportuno, solicita-se a comprovação do pagamento 

referenre a diligência do Oficial de Justiça ára execução do ato 

deprecado. Gestor (a) Judiciário (a) Assinado eletronicamente AO (À) 

GESTOR JUDICIÁRIO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT SEDE DO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS E INFORMAÇÕES: Fórum Des. João da C. CavalcantiRua Pres. 

Getúlio Vargas, s/n, Vista Alegre, S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 

78285-000 - TELEFONE: (65) 32511182

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000312-58.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. R. (REQUERENTE)

E. F. D. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS VARA ÚNICA RUA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, S/N., VISTA ALEGRE, SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 

- CEP: 78285-000 Processo n. 1000312-58.2020.8.11.0039 REQUERENTE: 

M. M. R., ERICA FERNANDES DE MELO ASSUNCAO REQUERIDO: ANTONIO 

PAULO SILVA RIBEIRO Visto e bem examinado. Cumpra na forma 

deprecada e servindo como mandado ou, ausente eventual documento, 

solicite a complementação junto à origem. Expeça o necessário para atingir 

a finalidade da carta precatória – NCPC, art. 237, III -, atendendo o disposto 

na legislação pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e regulamentação 

específica da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC. Em caso de 

realização de citação ou intimação - atos de comunicação -, DETERMINO 

que seja imediatamente informado, por meio eletrônico, ao juízo deprecante 

– NCPC, art. 232 e 915, § 4º. Após, devolva-a com as homenagens, 

cautelas e baixas – NCPC, art. 268. Às providências. De Araputanga-MT 

por São José dos Quatro Marcos-MT, 10 de março de 2020 - 17:42:50. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23777 Nr: 1404-40.2010.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BARBOZA ROMANDINI, 

ALTAYR DE PAIVA JÚNIOR, EDINELSON KORB, LUCIRA FERREIRA DA 

CRUZ, MARCOS CÉSAR RIBEIRO TOSTES, ADRIANO DE OLIVEIRA 

CORREIA, MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA, MARIA FELÍCIA ROMEIRO 

NETA, WEBER CAMILO BERTOLIN, CLEYTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - 

OAB:QUATRO MARCOS, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - OAB:8310B, 

JOSÉ AÉCIO PIRES SALOMÉ - OAB:3.111, MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 Autos nº. 1404-40.2010.811.0039.

Código nº. 23777.

1. Vistos.

2. Em fl. 2803, a ré Mirian Nunes da Silva Pereira pugnou pela isenção de 

pagamento das custas, uma vez que esta desempregada.

 3. Todavia, INDEFIRO o pedido de suspensão do pagamento das custas 

judiciais e sucumbenciais, em virtude da ré não cumprir os requisitos do 

art. 98, §3, do Código de Processo Civil.

4. DETERMINO à Secretaria que proceda com a remessa da certidão de 

débitos ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

posterior inscrição na dívida ativa do Estado, nos moldes da Lei nº 

6.830/80 e no art. 353 da CNGC.

5. Após, arquive-se o presente feito mediante as baixas e anotações de 

praxe.

6. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21212 Nr: 1406-44.2009.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT ANTHONY NEDERLOF, LOURIVAL LOPPNOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, DAIANY ALLERSDORFER - OAB:MT-17655, JOAQUIM 

LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:OAB/MT 11269/O, LEONARDO 

MENDES VILAS BÔAS - OAB:10121 OAB/MT, LUCIANA RICCI 

SALOMONI - OAB:18474/A, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT24.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARTINS DE 

HOLANDA - OAB:5794/PI, CARLA HELENA GRINGS - OAB:8361, SILVIO 

JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996, VALDEMAR JOSÉ 

KOPROVSKI - OAB:PI 3.725-A

 1.Vistos.2.O embargante opôs embargos de declaração com relação a 

decisão de f. 21358, Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando 

judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os 

aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento 

exarado, consoante os elementos de convicção insertos na 

liça.11.Consigno que não há que se falar em nova audiência para oitiva da 

testemunha Carline Harma Hoogerheide, em observância ao princípio da 

economia e celeridade processual, uma vez que a referida foi ouvida por 

Carta Precatória na Comarca de Balsa – MA, sendo juntada aos autos em 

f.21344, não sendo comprovado pela parte embargante nenhum prejuízo 

que justifique a repetição do ato. 12.No mais, a audiência foi designada 

pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Balsas-MA e não fora redesignada. 

Tendo sido a parte devidamente intimada para o ato e não havendo 

determinação que cancelasse a solenidade, não houve mácula na 

realização do ato.13.Além de que, no Processo Civil deve ser observado o 

que dispõe o artigo 282, §1º do diploma processual civil, que dispõe que “ 

O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar 

a parte.”. No caso em análise, na oportunidade em que a parte se 

manifestou (21346/21349) não houve, como dito alhures, comprovação ou 

especificação do prejuízo que poderia advir no caso de não repetição do 

ato de inquirição da testemunha. 14.Ressalte-se que o presente feito 

tramita há mais de 10 anos, conta com 107 (cento e sete) volumes, de 

modo que não houve cerceamento de defesa, nem tampouco prejuízo para 

as partes o encerramento da instrução processual no presente momento 

processual. 15.Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam 

provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o 

c o m a n d o  j u d i c i a l  e m b a r g a d o ,  t a l  c o m o  f o i 

lançado.16.Intime-se.17.Expeça-se o necessário.18.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 26 de fevereiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 60720 Nr: 497-89.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA RAMOS - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 .Vistos.2.Espólio de Nilza Maria Ramos propôs nos autos habilitação dos 

herdeiros (ref. 92).3.Em fl. 270, este juízo remeteu os autos ao INSS para 

manifestação.4.O INSS se manifestou tacitamente (ref. 100), não se 

opondo da habilitação.5.É o breve relato.6Ademais, de acordo com a 

jurisprudência do STJ, sobrevindo o falecimento do autor no curso do 

processo, os dependentes previdenciários ou os sucessores do falecido 

poderão habilitar-se para receber os valores devidos, independentemente 

da abertura de inventário.10.Nesta toda:“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DA LEI 8.213/91. LEGITIMAÇÃO 

ATIVA DOS PENSIONISTAS PARA PLEITEAR O PAGAMENTO DE 

PARCELAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA NÃO RECEBIDAS EM VIDA 

PELO SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. 

(...) A fim de facilitar o recebimento de prestações previdenciárias não 

recebidas em vida pelo segurado, o art. 112 da Lei 8.213/91 atenuou os 

rigores da lei civil para dispensar a abertura de inventário pelos 

pensionistas e, na falta deles, pelos demais sucessores do falecido. 
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Conferiu-se, assim, ao pensionista a legitimação ativa para pleitear o 

pagamento de parcelas de natureza previdenciária que seriam devidas ao 

segurado falecido. Dessa forma, sobrevindo o falecimento do autor no 

curso do processo, seus dependentes previdenciários ou os sucessores 

do falecido poderão habilitar-se para receber os valores devidos.” (STJ – 

REsp nº 1.057.714-RS – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 5ª T. – j. 

16/03/10 – DJe 12/04/2010).11.Desta feita, DEFIRO o requerimento de 

habilitação de herdeiros: Erika Aparecida Ramos e Celiana Laura 

Ramos.12.Proceda-se a secretaria com as anotações necessárias para 

retificação da capa dos autos e sistema Apolo.13.Após, vistas as partes 

para se manifestarem acerca do que entenderem de direito, no prado de 

15 (quinze) dias.14.Intimem-se. 15.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 97279 Nr: 1919-60.2019.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, 

TIAGO RODRIGUES E SILVA, THAIAN FELIPE CRUS FERREIRA, MARCOS 

EDUARDO DE ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, DONIZETE 

FERREIRA DE QUEIROZ - OAB:MT 18500

 DELIBERAÇÕES:

1. Vistos.

2. Homologo a desistência da testemunha arrolada pelo Ministério Publico.

 3. Diante da ausência justificada do Defensor Público, nomeio para 

acompanhar a presente audiência e patrocinar a defesa do acusado, forte 

no primado constitucional dos incisos LV, do artigo 5º da Carta Magna e, 

corolários normativos infraconstitucionais, para salvaguardar a defesa 

dos hipossuficientes e os princípios constitucionais de acesso e 

celeridade na prestação jurisdicional, o douto advogado DONIZETE 

FERREIRA DE QUEIROZ, OAB-MT 18500 para o ato, a qual desempenhará 

tal múnus público, por força da disposição estanque do artigo 22 e 

seguintes do Estatuto e Código de Ética da OAB. Desde já, diante dos 

trabalhos desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ CGJ/MT e 

levando em consideração o momento processual em questão arbitro a 

título de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser pago pelo Estado, 

considerado que o acusado é pessoa hipossuficiente. Expeça-se certidão 

em favor do referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários 

que lhe são devidos, para cobrança junto a Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso.

4. Após o retorno da Carta precatória expedida, vistas ás partes para 

apresentação de memoriais finais.

5. Às providências.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Thaynara de Oliveira Silva, digitei, sendo que os presentes assinam a ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

Promotor de Justiça

Donizete Ferreira de Queiroz

 Advogado OAB-18.500 MT

Marcos Eduardo de Andrade

Acusado

Sérgio Aparecido da Silva Oliveira

Acusado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 85480 Nr: 356-65.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26.Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença a requerente, pelo período de 12 

(doze) meses, consistente numa renda mensal correspondente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário-de-benefício da data do requerimento 

administrativo, ou seja, 20/05/2015, observando-se a prescrição 

quinquenal, DEVENDO a requerente participar de programa de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela 

Previdência Social.27.Acaso não implantado ou cessado o benefício, 

tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença 

e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.28.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.29.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.30.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.31.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor 

da condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos 

termos do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.32.Ás 

providências.33.P. I. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de 

fevereiro de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87759 Nr: 1506-81.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA & COLARINO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DORNELLES DE LIMA - 

OAB:23569/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE ACERCA DO CONDIDO NO OFICIO 22/2020, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76871 Nr: 768-30.2017.811.0039

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA GOMES VALÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, CLEUZA APARECIDA 

PERUCHI DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO JUNTADOS DEM OFICIO N19/2020 DO CARTORIO DE 1º 

OFICIO,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-50.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JUARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000319-50.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:CELSO JUARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA VILMA DO CARMO 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

10/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . 10 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-79.2013.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARUIAMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES ACERCA DA DECISÃO E DO 

CÁLCULO DA CONTADORIA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-79.2013.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARUIAMA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES ACERCA DA DECISÃO E DO 

CÁLCULO DA CONTADORIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-57.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO PELE MORENA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000325-57.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:MERCIA VILMA 

DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA VILMA DO 

CARMO POLO PASSIVO: ESPACO PELE MORENA COMERCIO DE 

VESTUARIO LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 10/06/2020 Hora: 

17:00 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 10 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001390-04.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA OAB - SP128032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FACHI (REU)

LUCIANO JOSE SPIELMANN (REU)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos. Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado 

de 13.06.2017, implantado nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato 

Grosso da Central de Processamento de Diligência para Oficiais de 

Justiça, que entrou em vigor na data do dia 26.06.2017, a forma de 

pagamento, descrita a seguir: Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o 

pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: www.tjmt.jus.br COMO LOCALIZAR: Para Emissão de Guia de 

Diligência: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao Guia de 

C o m p l e m e n t a ç ã o  d e  D i l i g ê n c i a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao OU AINDA: 

Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências – Emissão 

de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo e não o 

código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se urbano), para 

zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde ocorrerá a 

intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 1315-07.2004.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAS BOAS & SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA NACIONAL em face 

de VILAS BOAS & SILVA LTDA ME.

Às fls. 84 a exequente requereu a extinção da presente execução em 

razão do pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

O art. 924, II, do CPC dispõe que a execução será extinta quando a 

obrigação for satisfeita.

Assim, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme 

informado pela própria parte exequente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte executada em custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 123480 Nr: 3612-59.2019.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA DA CUNHA, LUCAS GEAN 

TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Bruno Ferreira da 

Cunha a prática dos crimes descritos nos artigos 35, caput, artigo 33, 
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caput e artigo 33 §1°, inciso II, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do 

artigo 69 do Código Penal e a Lucas Gean Trindade a prática dos crimes 

descritos nos artigos 35, caput, artigo 33, caput e artigo 33 §1°, inciso II, 

todos da Lei n° 11.343/06, além do artigo 329 do Código Penal, em 

concurso material.

Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 da Lei 11.343/06, 

os denunciados foram devidamente notificados.

 Defesas iniciais apresentadas.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Analisando as defesas apresentas pelos denunciados, observo que elas 

não são suficientes para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que 

emergem dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando o acusado Bruno Ferreira da Cunha como incurso 

na prática dos crimes tipificados nos artigos 35, caput, artigo 33, caput e 

artigo 33 §1°, inciso II, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo 69 do 

Código Penal e o acusado Lucas Gean Trindade como incurso na prática 

dos crimes tipificados nos artigos 35, caput, artigo 33, caput e artigo 33 

§1°, inciso II, todos da Lei n° 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal, em 

concurso material.

Na forma do artigo 56 da lei de regência, DESIGNO O DIA 14 DE ABRIL DE 

2020, ÀS 15H00MIN, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa do 

acusado Bruno Ferreira da Cunha.

Oficie-se requisitando a escolta dos acusados.

Expeça-se o necessário.

Ciência ao MPE e a Defesa.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-02.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENSEC SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000101-02.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA - ME REU: ENSEC 

SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR LTDA RESTAURANTE E CHURRASCARIA 

GALPÃO LTDA ME ajuizou ação de indenização por danos morais e 

materiais c/c obrigação de fazer em face de ENSEC SISTEMA GERAÇÃO 

DE ENERGIA SOLAR LTDA, ambos devidamente qualificados, requerendo, 

inicialmente, a concessão de assistência judiciária gratuita. Recebida a 

exordial, foi determinado ao requerente que apresentasse cópia da 

declaração de imposto de renda, extrato do Detran, bem como por outros 

documentos capazes de subsidiar a análise do pedido de justiça gratuita 

(id 28180714). Posteriormente, ao id 29089140, acostou nos autos os 

documentos determinados e reiterou o pedido de gratuidade judiciária. É o 

relato. Decido. Para fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, o 

requerente alega que sofreu prejuízos com a contratação dos serviços da 

empresa ré, ao passo em que efetuou o pagamento do serviço contratado 

e também das faturas de energia do estabelecimento. Contudo, vislumbro 

que o requerente não se enquadra como beneficiário da assistência 

judiciária, na medida em que, conforme se observa dos autos, além de ser 

empresa referência nesta cidade, discute nos autos a contratação de 

serviços não essenciais que superam a quantia e R$100.000,00 (cem mil 

reais), circunstâncias que ilidem as assertivas do requerente de que é 

pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Assim, tais substratos 

revelam a capacidade financeira do requerente, sendo o indeferimento da 

assistência judiciária é medida imperiosa. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – 

COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO 

RELATIVADA DECLARAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO POR AFRONTA À 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – STJ E TJMT –PREQUESTIONAMENTO – 

REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a 

concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples 

declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Tal presunção 

é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a 

inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar 

elementos que infirmem a hipossuficiência.(...)” (TJMT, AgR35434/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016). Anoto, por oportuno, que o 

recolhimento das custas ao final do processo é medida não prevista em 

lei, entretanto, conforme o caso, desde que a parte comprove a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais em parcela única, o 

§6º, do art. 98, do CPC, prevê a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a gratuidade 

requerida e determino a intimação do autor, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas e despesas 

processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 

2º e art. 290, ambos do NCPC) ou, caso queira, pugnar seja deferido o 

parcelamento delas. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001390-04.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA OAB - SP128032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FACHI (REU)

LUCIANO JOSE SPIELMANN (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001390-04.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

REU: LUCIANO JOSE SPIELMANN, ELISANGELA FACHI Trata-se de ação 

de dissolução de sociedade c/c pedido de prestação de contas, proposta 

por EMMER EMPREENDIMENTOS LTDA, representada por seu 

administrador Elpio Emmel e OPARANA IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA em face de LUCIANO JOSÉ SPIELMAN e 

ELIZANGELA FACHI, todos devidamente qualificados nos autos. Os 

requerentes ingressaram com a presente demanda em 02.12.2019, 

oportunidade em que requereram a concessão de tutela de urgência para 

o fim de que a requerida Elizangela se abstivesse de frequentar as 

dependências da empresa, bem assim praticar atos de ingerência sobre 

os funcionários. Recebida a exordial, foi indeferido o pleito antecipatório 

requerido, bem como foi determinada a citação dos demandados. Na 

sequência, antes de ser angularizada a relação processual, a requerente 

apresentou emenda à exordial e narrou diversas ações perpetradas pelos 

requeridos que poderiam prejudicar o regular funcionamento da empresa, 

destacando o recebimento de valores relativos ao comércio de imóveis na 

pessoa dos sócios, realização de reuniões sem a convocação dos demais 

quotistas, doação de imóveis, não observância da legislação vigente para 

atender às diretrizes estabelecidas pela municipalidade, dentre outros. 

Ante tais assertivas, os autores postulam pela concessão de tutela de 

urgência para o fim de que os demandados: “6.1- Que o requerido Luciano 

apresente em juízo todos os contratos firmados sem nome da empresa 

OPARANÁ firmados somente por ele; 6.2- Que os sócios minoritários da 

OPARANA, Luciano José Spielmann e Elisângela Fachi, se abstenham de 

vender quaisquer terrenos do loteamento, ou firmar compromissos, como 

credores ou devedores, doador ou donatário, enquanto não houver 

sentença transitada em julgado, evitando assim prejuízos a terceiros, bem 

como que se cumpra o parágrafo terceiro da cláusula 12a da 3a ACS, a 

fim de convocar reuniões formais para a tomada decisões, com 120 horas 

de antecedência e abstenham-se de proceder à reuniões informais. 6.3- 

Após a apresentação de todos os contratos firmados com a sociedade 

seja determinado a expedição de ofício aos credores da mesma e dos 

sócios, inclusive Bancários, hipotecários e Fiduciários a respeito da 
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dissolução parcial da sociedade, para publicidade e boa-fé; 6.4 Que a 

sócia Elisângela (ora requerida) apresente os contratos de locação dos 

imóveis dados como forma de pagamento à integralização de capital 

social, e que comunique aos locatários que o pagamento deverá ser 

realizado em nome da sociedade, atual titular dos mesmos;” (sic). Para 

instruir o pedido, juntaram os documentos de fls. 187/366. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o 

julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 

a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a 

demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece parcial guarida, na medida em que 

os documentos colacionados aos autos, notadamente os de fls. 219/313, 

314/323, demonstram que o requerido Luciano Spielman tem firmado 

compromissos sem que haja a aquiescência, sequer a ciência, dos demais 

sócios. Além disso, às fls. 324 e seguintes denotam que a empresa 

requerente compõe o polo passivo de demanda judicial, ação n. 

1000556-98.2019.811.0078, autos nos quais é relatado que a empresa 

Oparaná, representada pelo sócio Luciano, entabulou contrato particular 

de parceria na implantação de loteamentos urbanos, todavia, há lei 

municipal que impede a aprovação de qualquer loteamento, de modo que a 

avença firmada teria gerado prejuízos à terceiros. Assim, desses 

circunstâncias acima elencadas se verifica a probabilidade do direito 

deduzido na inicial. Da mesma forma, o período de dano é evidente, 

mormente pela possibilidade de que os demandados permaneçam firmando 

compromissos perante terceiros sem a concordância dos requerentes e 

acarretando prejuízos à sociedade empresária e aos respectivos 

contratantes. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, possibilitando que 

os requeridos exerçam poderes de ingerência na empresa. POSTO ISSO, 

com base na motivação supra, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

o fim de determinar que os requeridos: a) se abstenham de firmar 

compromissos de qualquer ordem, bem assim deixem de representar a 

empresa sem anuência dos demais sócios; b) cumpram as disposições 

insertas na cláusula 12-A da 3ª alteração contratual; c) apresentem todos 

os contratos firmados em nome da empresa sem a ciência dos 

requerentes. Indefiro o pedido contido no item 6.4, visto que ausente lastro 

mínimo probatório para demonstrar a ocorrência da irregularidade 

mencionada. Indefiro, ainda, por ora, o pedido constante no item 6.3. 

Diante do que dispõe o art. 601 do NCPC, citem-se os sócios para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, responderem à ação. Ressalte-se que, 

havendo manifestação unânime e expressa pela concordância da 

dissolução, não haverá condenação em honorários advocatícios de 

nenhuma das partes (603, §1º, CPC). Sobrevindo aos autos contestação, 

dê-se vistas ao requerente para apresentar a respectiva réplica no prazo 

legal. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000308-98.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELE PEDROSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

CASAGRANDE & DIDONE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000308-98.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: JOCIELE PEDROSO FERREIRA REQUERIDO: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, CASAGRANDE & DIDONE LTDA 

- ME Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar 

com as custas do processo, devendo ser juntada aos autos declaração 

de imposto de renda, certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência/inexistência de veículos em nome da promovente da ação, 

extrato de conta corrente, fatura de cartão de crédito, bem como outros 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira da parte autora, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 

2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000314-08.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE JUDIRSON DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000314-08.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: JOSE JUDIRSON DUARTE, EDNA DA SILVA Analisando os 

autos, bem assim em consulta ao site do e. Tribunal de Justiça deste 

Estado, constata-se que, até a presente data, o requerente não 

providenciou o devido recolhimento das custas e taxas de distribuição do 

feito. Isso posto, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de realizar o pagamento das custas 

processuais, devendo, dentro do interregno supra, apresentar a matrícula 

do imóvel mencionado no item ‘b’, I, da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000319-30.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO FRANHOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNA PAULINO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000319-30.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: DARIO FRANHOLZ REQUERIDO: TAYNA PAULINO DE 

QUEIROZ, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial a fim de colacionar a integralidade da petição inicial. Decorrido o 

lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-84.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE JOSE MENEZES GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAERTE CARDOSO GODOI (REU)

PATRICIA MARIA GODOI DA CONCEICAO (REU)

EDUARDO JOSE GODOI (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000296-84.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

FELIPE JOSE MENEZES GODOI REU: JOSE LAERTE CARDOSO GODOI, 
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PATRICIA MARIA GODOI DA CONCEICAO, EDUARDO JOSE GODOI 

Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade proposta por FELIPE 

JOSÉ MENEZES GODOI em face de JOSÉ LAERTE CARDOSO GODOI, 

PATRICIA MARIA GODOI DA CONCEIÇÃO e EDUARDO JOSÉ GODOI, todos 

devidamente qualificados nos autos. O requerente asseverou ser 

integrante da sociedade empresária Agropecuária Reunidas do Papagaio, 

possuindo capital social de 1,5% da totalidade da pessoa jurídica. Narrou 

receber pró-labore mensal no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais), além da divisão anual dos lucros. Discorreu que a empresa citada é 

familiar, sendo o quadro societário composto por seu genitor e irmãos. 

Relata que, por diversas razões, não mais subsiste o affectio societatis, 

ao passo em que notificou extrajudicialmente os demais sócios para 

informar sua saída e para o fim de postular a apuração de haveres, de 

modo que as notificações teriam sido recebidas em 08.10.2019, tendo 

transcorrido o lapso temporal de 60 (sessenta) dias sem qualquer 

manifestação dos sócios. Com forte em tais argumentos, pugna o 

requerente pela concessão de tutela de urgência para o fim de que os 

demandados sejam compelidos à efetuar mensalmente o pagamento de 

seu pró-labore, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), para 

posterior dedução dos haveres apurados. Junto da exordial juntou os 

documentos de fls. 18/95. Em que pese a ausência de informação nos 

autos, as custas e taxas de distribuição foram devidamente recolhidas, 

conforme consulta realizada junto ao site do TJMT. É o relatório. Decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, na medida em que é cediço que o 

pagamento de pró-labore é efetivado mediante a contraprestação de 

serviços perante a sociedade empresária, sendo certo que o autor não 

mais figura ativamente na empresa para fazer jus ao percebimento do 

referido valor. Ressalte-se que o requerente não apresentou qualquer 

substrato para dar suporte ao deferimento da medida reclamada, posto 

que inexistem elementos no fólio processual a despeito de saldo de caixa 

a receber, por conseguinte, não há indícios de que eventuais valores não 

serão repassados pela sociedade ao sócio retirante. Destarte, e sem 

maiores digressões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante do 

que dispõe o art. 601 do NCPC, citem-se os sócios para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, responderem à ação. Ressalte-se que, havendo 

manifestação unânime e expressa pela concordância da dissolução, não 

haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes 

(603, §1º, CPC). Sobrevindo aos autos contestação, dê-se vista ao 

requerente para apresentar a respectiva réplica no prazo legal. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-07.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA BATISTA NIZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO OAB - MT0021079A (ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000327-07.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

ALVINA BATISTA NIZA CARVALHO REU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS 

- CUIABÁ-MT De proêmio, recomendo à parte requerente que, quando da 

inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social no polo passivo de 

demandas, necessário observar que o CNPJ correto para cadastro é 

29.979.036/0067-77, eis que vincula a autarquia à Procuradoria 

respectiva, viabilizando, desse modo, a devida citação. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido 

de tutela de urgência, analisados os autos, verifico que, conquanto os 

documentos trazidos ao caderno processual pela parte autora sirvam de 

início de prova material e os argumentos por ela explanados se mostrem 

plausíveis, o direito ao recebimento dos valores pleiteado constitui matéria 

que demanda necessariamente a produção de prova pericial. 

Considerando o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de tutela de urgência, na medida em que será melhor 

analisado no momento da prolação da sentença. Esclareço que deixo de 

designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que 

como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a autarquia previdenciária não tem por hábito ou regra 

transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por 

intermédio de sua procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, 

apresentar contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março 

de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001220-32.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO VALMOR LAZZAROTTO (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001220-32.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP REU: ANGELO VALMOR LAZZAROTTO AGROFORT DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA ajuizou demanda monitória em 

desfavor de ANGELO VALMOR LAZZAROTTO, todos qualificados nos 

autos. Juntou os documentos de fls. 09/45. Determinado o recolhimento 

das custas processuais, o requerente acostou à fl. 48 o comprovante. É o 

relato. Decido. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada 

ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, NCPC). Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial (art. 701, NCPC), 

anotando-se, nesse mandado, que caso a parte ré o cumpra, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). Conste, ainda, que no prazo 

acima, a parte demandada poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento dos embargos, 

independentemente de qualquer formalidade, “constituir-se-á de pleno 

direito, o título executivo judicial” (art. 701, § 2º, NCPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001306-03.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001306-03.2019.8.11.0078. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO APARECIDO VIANA BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de JOÃO APARECIDO VIANA, ambos qualificados, 

pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte bem: MARCA 
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FORD, MODELO KA KINETIC, CHASSI n. 9BFZK53AXBB226904, ANO DE 

FABRICAÇÃO 2010, MODELO 2011, COR PRETA, PLACA NPF-8366. 

Argumenta a parte autora que, diante da aquisição do veículo mencionado, 

com objetivo de quitar o débito, pactuou com requerido contrato de 

financiamento, garantido por alienação fiduciária. Ocorre que a parte 

requerida encontra-se inadimplente desde 20.02.2019, importando o débito 

das parcelas em aberto no valor de R$ 23.488,84 (vinte e três mil, 

quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Não 

obstante as tentativas amigáveis solicitando a devolução do bem em troca 

da quitação do débito, a requerente não obteve a satisfação do seu 

direito, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 05/32. Determinada a emenda à 

exordial, o requerente acostou ao feito o comprovante de pagamento das 

custas e taxas de distribuição (id.27228452). É o relato. Decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo 

prova da inadimplência (mora) da parte requerida por meio do instrumento 

de protesto de fl. 30. Encontra-se presente ainda o perigo grave 

justificador do deferimento da medida pleiteada, que se encontra 

representado pelo receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos 

e até mesmo perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, 

do NCPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata 

Busca e Apreensão do veículo MARCA FORD, MODELO KA KINETIC, 

CHASSI n. 9BFZK53AXBB226904, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, MODELO 

2011, COR PRETA, PLACA NPF-8366, descrito no contrato de fls. 24/25. 

Deposite-o em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante 

termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado 

de conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora pelo 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 

deixo de designar audiência prevista no art. 334 do NCPC. No prazo de 05 

dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-47.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANDEIRANTES PRODUTOS ELETRO METALURGICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS OAB - SP212730 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER MATERIAIS ELETRICOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001316-47.2019.8.11.0078. EXEQUENTE: 

BANDEIRANTES PRODUTOS ELETRO METALURGICOS LTDA EXECUTADO: 

LIDER MATERIAIS ELETRICOS Ante o recolhimento das custas e taxas de 

distribuição, recebo a exordial e, nos termos do art. 829 do NCPC, 

determino a citação da parte executada para, em três dias, pagar a dívida. 

Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% o valor dos honorários 

advocatícios. No caso de pagamento integral no prazo acima assinalado, 

reduzo a verba em 50%. Determino a expedição de mandado de citação, 

penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 829, que dispõe o 

seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. Caso o executado não seja localizado 

para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na forma do art. 

830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do referido 

dispositivo legal. Por fim, expeça-se a certidão à que alude o art. 828 do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000296-84.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE JOSE MENEZES GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAERTE CARDOSO GODOI (REU)

PATRICIA MARIA GODOI DA CONCEICAO (REU)

EDUARDO JOSE GODOI (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000296-84.2020.8.11.0078. AUTOR(A): 

FELIPE JOSE MENEZES GODOI REU: JOSE LAERTE CARDOSO GODOI, 

PATRICIA MARIA GODOI DA CONCEICAO, EDUARDO JOSE GODOI 

Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade proposta por FELIPE 

JOSÉ MENEZES GODOI em face de JOSÉ LAERTE CARDOSO GODOI, 

PATRICIA MARIA GODOI DA CONCEIÇÃO e EDUARDO JOSÉ GODOI, todos 

devidamente qualificados nos autos. O requerente asseverou ser 

integrante da sociedade empresária Agropecuária Reunidas do Papagaio, 

possuindo capital social de 1,5% da totalidade da pessoa jurídica. Narrou 

receber pró-labore mensal no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais), além da divisão anual dos lucros. Discorreu que a empresa citada é 

familiar, sendo o quadro societário composto por seu genitor e irmãos. 

Relata que, por diversas razões, não mais subsiste o affectio societatis, 

ao passo em que notificou extrajudicialmente os demais sócios para 

informar sua saída e para o fim de postular a apuração de haveres, de 

modo que as notificações teriam sido recebidas em 08.10.2019, tendo 

transcorrido o lapso temporal de 60 (sessenta) dias sem qualquer 

manifestação dos sócios. Com forte em tais argumentos, pugna o 

requerente pela concessão de tutela de urgência para o fim de que os 

demandados sejam compelidos à efetuar mensalmente o pagamento de 

seu pró-labore, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), para 

posterior dedução dos haveres apurados. Junto da exordial juntou os 

documentos de fls. 18/95. Em que pese a ausência de informação nos 

autos, as custas e taxas de distribuição foram devidamente recolhidas, 

conforme consulta realizada junto ao site do TJMT. É o relatório. Decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar não merece prosperar, na medida em que é cediço que o 

pagamento de pró-labore é efetivado mediante a contraprestação de 

serviços perante a sociedade empresária, sendo certo que o autor não 

mais figura ativamente na empresa para fazer jus ao percebimento do 

referido valor. Ressalte-se que o requerente não apresentou qualquer 

substrato para dar suporte ao deferimento da medida reclamada, posto 

que inexistem elementos no fólio processual a despeito de saldo de caixa 

a receber, outrossim não há indícios de que eventuais valores não serão 

repassados pela sociedade ao sócio retirante. Destarte, e sem maiores 

digressões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante do que dispõe 

o art. 601 do NCPC, citem-se os sócios para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, responderem à ação. Ressalte-se que, havendo manifestação 

unânime e expressa pela concordância da dissolução, não haverá 

condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes (603, 

§1º, CPC). Sobrevindo aos autos contestação, dê-se vistas ao requerente 

para apresentar a respectiva réplica. Oportunamente, tornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-42.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GELDA DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRIJALVA LOPES (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001090-42.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

GELDA DOS SANTOS MARTINS REU: GRIJALVA LOPES Recebo a emenda 

à exordial e defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Diante da 

previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, processe-se 

em segredo de justiça. Compulsando os autos, constato que a relação de 

parentesco entre o filho menor e a parte requerida restou demonstrada. 

Desse modo, diante dos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 

1º e 1.695 a 1.698, todos do Código Civil e considerando a idade do 

menor, bem como que é obrigação dos genitores providenciarem o 

sustento dos filhos e sopesando, ainda, a falta de elementos que 

comprovem os rendimentos do polo passivo, arbitro os alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, devidos a 

partir da citação, isso, para possibilitar a satisfação das necessidades 

mínimas da prole e o adimplemento por parte do requerido. Diante do que 

dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 22 

de maio de 2020, às 15h00min. Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o 

polo passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência 

designada, e a requerente será intimada por intermédio de seu advogado. 

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, 

nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o 

não comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001135-46.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS MARCELO SAPIAGINSKI (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001135-46.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - 

EPP REU: REGIS MARCELO SAPIAGINSKI Diante do que dispõe o art. 334 

do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de abril de 2020, 

às 17h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do 

§3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado 

e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, 

nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o 

não comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001341-60.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001341-60.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Diante do que dispõe o art. 334 do 

NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 24 de abril de 2020, às 

17h30min. Nos termos do §3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será 

intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 

(vinte) dias antes da audiência designada. Os envolvidos deverão 

comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou 

defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar 

petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 

(dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, 

NCPC. Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência 

ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para 

contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos termos do art. 335 do 

NCPC. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001434-23.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO LEAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO P. DALE LUCHE - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001434-23.2019.8.11.0078. AUTOR(A): 

SUPERMERCADO LEAO LTDA - ME REU: DANILO P. DALE LUCHE - ME 

Ante o recolhimento das custas e taxas de distribuição, recebo a emenda 

à exordial. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 22 de maio de 2020, às 16h00min. Nos termos do 

§3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado 

e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, 

nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o 

não comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001447-22.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINERIA MACHADO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETÍCIA DUTRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 14/04/2020 às 13h:30min, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001277-50.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA POZZOBOM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNO E BIKE SAPEZAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 06/04/2020, ÀS 13 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-79.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 13/04/2020 às 14h:30min, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-68.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 14/04/2020 14:00, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-53.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LAVARDA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 14/04/2020 ás 14:30, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-57.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ MARSARO GONCALVES (AUTOR(A))

JORGE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AZEREDO DA SILVA OAB - MT16670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO BARBIERO (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 27/04/2020 ÀS 13:00HS, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-05.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 27/04/2020 13:30, na sala do CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-29.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ROGERIO EBERHARDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000192-29.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: NILSON 

ROGERIO EBERHARDT Considerando o cancelamento do alvará outrora 

expedido, ante a inconsistência dos dados inseridos no SISCONDJ, 

expede-se, nesta oportunidade, novo alvará de levantamento, consoante 

comprovante anexo. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Às providências. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL 

DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-60.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

J. SARAIVA BATISTA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PUBLIC ONLINE SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000123-60.2020.8.11.0078. AUTOR: J. SARAIVA BATISTA - ME REU: 

PUBLIC ONLINE SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI J. SARAIVA BATISTA 

ME ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de 

urgência em face de PUBLIC ONLINE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial que a 

empresa requerente recebeu uma ligação da requerida em 13.12.2019, 

oportunidade em que a demandada informou que precisava dos dados da 

requerente para promover atualização cadastral, conforme requisição da 

empresa Oi S/A. Relata que apresentou os dados e documentos 

solicitados, todavia, em 20.01.2020, teria sido surpreendida com a 

informação de que a demandada encaminhou para protesto em Cartório 

uma dívida no valor de R$5.976,00 (cinco mil, novecentos e setenta e seis 

reais) em nome da requerente, débito esse referente ao serviço de 

publicidade supostamente contratado pela autora. Discorre que somente 

apresentou as informações e dados requisitados em decorrência de ter 

sido informada que estes se destinavam à atualização de dados perante a 
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empresa Oi S/A, razão pela qual postula pela concessão de liminar para 

que a demandada se abstenha de encaminhar seus dados para inserção 

nos órgãos de restrição ao crédito. Junto da exordial vieram os 

documentos de fls. 21/37. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, eis que a autora traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, principalmente o instrumento particular 

de quitação de publicidade, datado de 20 de janeiro de 2020. O perigo de 

dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, 

quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no 

nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar transações 

comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a 

inserção do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que demandada se 

abstenha de inserir os dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como que se abstenha de protestar em cartório a negociação 

discutida nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação 

por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00. Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 16h00min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Cite-se a empresa requerida, via correio, e 

intime-se a parte autora, via advogado. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 10 

de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-41.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DORLAY ANTONIO MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA APARECIDA CARRIJO OAB - GO14025 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000144-41.2017.8.11.0078. REQUERENTE: DORLAY ANTONIO MUHL 

REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA Recebo o 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para pagamento do 

valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). 

Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 

523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), 

deixa-se de fixar honorários advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-09.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES CARLOS NINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA OAB - RO0005586A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LANGA (REQUERIDO)

CHURRASCARIA CUPIM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010125-09.2016.8.11.0078. REQUERENTE: ATAIDES CARLOS NINO 

REQUERIDO: CHURRASCARIA CUPIM LTDA - EPP, ORLANDO LANGA 

Recebo o cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para 

pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). 

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da 

Lei n. 9.099/95). Efetuado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o 

restante (NCPC, art. 523, § 2º). Por fim, nos termos do enunciado 97 do 

FONAJE ("A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar honorários 

advocatícios. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-04.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE JESUS (REQUERENTE)

PAULO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000269-04.2020.8.11.0078. REQUERENTE: JAIRO DE JESUS, PAULO DE 

JESUS REQUERIDO: SCHEFFER TRANSPORTES LTDA - EPP JAIRO DE 

JESUS e PAULO DE JESUS propuseram a presente ação de reparação de 

danos por acidade de trânsito c/c pedido de tutela de urgência em face de 

SCHEFFER & CIA LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. Ressai 

da exordial que os requerentes, em 27.01.2020, no período vespertino, 

trafegando na via urbana com uma motocicleta, se envolveram em um 

acidente de trânsito com José Orlando Silva dos Santos, condutor de uma 

van de propriedade da empresa demandada. Discorrem que o preposto da 

requerida adentrou na via que era preferencial dos requerentes, de modo 

que o veículo colidiu na lateral da moto. Narra que, após análise por um 

profissional, constatou-se a perda total da motocicleta, ao passo que o 

requerente Jairo fraturou o braço e precisou ser afastado de suas 

atividades laborais por 45 (quarenta e cinco) dias. Diante disso, postulam 

pela concessão de tutela de urgência, consistente no pagamento de 

R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) relativos aos seus rendimentos 

mensais, ao argumento de que os requerentes necessitam de amparo 

para custear as despesas mensais de sua família, sendo que o acidente 

lhes trouxe prejuízo e ocasionou no afastamento das atividades laborais. 

Junto da exordial vieram os documentos de fls. 13/29. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de tutela de 

urgência, o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há 
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necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização 

imediata ou futura do direito. Da detida análise dos autos, verifico que os 

fatos ventilados na exordial são controversos, não tendo os requerentes 

apresentado substratos suficientes para dar supedâneo às suas 

alegações, a exemplo de demonstração verossímil dos rendimentos 

percebidos antes do acidente automobilístico e a causa impeditiva para 

exercício de atividade laboral por Paulo. Afora as circunstâncias 

supramencionadas, o pedido do requerente encontra óbice na 

necessidade de comprovação do dano, do ato ilícito e do nexo de 

causalidade para a configuração da responsabilidade civil do requerido, 

fatos esses que demandam dilação probatória para elucidação. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2020, às 16h00. Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-74.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MOTA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000329-74.2020.8.11.0078. AUTOR: FRANCIELE MOTA SENA REU: 

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A FRANCIELE MOTA SENA 

propôs ação declaratória de inexigibilidade de título c/c indenização por 

danos morais em face de ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente ter 

entabulado 04 (quatro) contratos de compra e venda de lotes urbanos 

com a requerida, sendo pactuado que o valor da entrada seria parcelado 

em 04 (quatro) vezes. Discorre que na data aprazada para pagamento do 

débito, o boleto entregue pela requerida à autora não teria sido 

devidamente registrado pela credora, razão pela qual a autora ficou 

inviabilizada de quitar a dívida. Assevera ter entrado em contato com a 

requerida, por meio de seus prepostos, os quais informaram que tomariam 

providências para regularizar os boletos, todavia, antes que tal diligência 

fosse empreendida, a demanda levou a protesto o débito. Diante disso, a 

requerente teria realizado transferências bancárias em favor da empresa 

em 18.12.2019, entretanto, até a presente data o protesto remanesce. 

Desse modo, entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão 

de medida liminar para imediata suspensão do protesto. É o relato. Decido. 

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. No caso em tela, tenho que o 

pedido liminar merece prosperar, eis que a autora traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

especialmente pelo comprovante de pagamento acostado na fl. 39 e pelos 

printscreens das tratativas com os prepostos da requerida de fls. 40/57. O 

perigo de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante (protesto), que ficará privada de 

realizar transações comerciais. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – 

REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEFERIMENTO LIMINAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Se dos autos constam a fumaça do bom direito e está 

constatado o perigo de dano de difícil ou incerta reparação e havendo 

controvérsias a respeito do que restou pactuado entre as partes, é 

cabível a concessão da liminar de sustação de protesto, mormente, 

quando prestada caução idônea." (TJMT, AI 181733/2015, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016). Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando ao Cartório do 2º Ofício de Sapezal/MT a sustação do 

protesto em nome da requerente dos seus bancos de dados, tão somente 

em relação aos débitos oriundos da empresa demandada, no prazo de 10 

(dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Outrossim, designo audiência de conciliação para o dia 11 de maio 

de 2020, às 16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se 

a empresa requerida, via correio, e intime-se a parte autora, via advogado. 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-67.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO SANTANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000086-67.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARCIO ROBERTO SANTANA 

ANDRADE REQUERIDO: KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME 

Trata-se de cumprimento de sentença em que, após ser intimado, o 

executado depositou integralmente o valor da condenação. Diante disso, a 

exequente postulou pelo levantamento dos valores depósitos, indicando, 

por conseguinte, os dados bancários para expedição de alvará. É o 

necessário. Fundamento. Decido. Considerando o adimplemento da 

obrigação imposta por meio de sentença, nos termos do art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, extingo o processo. Alvará eletrônico 

devidamente expedido. Sem custas e honorários nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado 

e, após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 10 de março de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-85.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELOIZA RAGGIOTTO KOPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA OAB - MT0007300A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010053-85.2017.8.11.0078. REQUERENTE: ANA ELOIZA RAGGIOTTO 

KOPP REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Trata-se de cumprimento de 

sentença em que, após ser intimado, o executado depositou integralmente 

o valor da condenação. Diante disso, a exequente postulou pelo 

levantamento dos valores depósitos, indicando, por conseguinte, os dados 

bancários para expedição de alvará. É o necessário. Fundamento. Decido. 

Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de sentença, 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo o 

processo. Alvará eletrônico devidamente expedido. Sem custas e 

honorários nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 10 de 

março de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 005/2020/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

 CONSIDERANDO a oscilação de energia elétrica, o que gerou problemas 

no Servidor de Dados da Comarca de Tabaporã/MT, deixando inoperante 

os sistemas desde às 12h30, aproximadamente,

 RESOLVE:

SUSPENDER os prazos processuais com vencimento nesta data, ficando 

prorrogado para o próximo dia útil.

 Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça, à Presidência do 

Tribunal de Justiça, à Coordenadoria de Comunicação, bem como afixe-se 

cópia no átrio do Fórum

Tabaporã-MT, 10 de março de 2020.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-26.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

S. I. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000135-26 .2020.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, para 

intimar a parte requerente, para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência do oficial de justiça referente ao ato deprecado, esclareço que, 

com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve a requerente acessar o 

site "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão 

de Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte 

referente ao "bairro", clicar em "Gleba Apiacás", 04 (quatro) vezes, para 

emitir a guia no valor de R$ 2.700,00, (dois mil setecentos reais). 

Tabaporã-MT, 10 de março de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua 

Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000640-09.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BEATRICE KLABUNDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000640-09.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão CERTIFICO E 

DOU FÉ, que a contestação ID 22301991 é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação. Tapurah/MT, 10 de março de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68567 Nr: 428-05.2019.811.0108

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Pelo MM Juiz foi dito: “Vistos.

 Objetivando garantir a plenitude de defesa, bem como tendo em vista que 

a Defensoria Pública deixou de atuar nesta comarca, nomeio a advogada 

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA, OAB MT 9.601-B, para patrocinar os 

interesses do acusado neste feito.

A defensora nomeada deverá, no prazo de três dias contado da audiência 

de apresentação, oferecer defesa prévia e rol de testemunhas, consoante 

parágrafo 3º do artigo 186 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 

8.069/90).

Considerando que o réu se encontra preso em razão dos autos 

1000016-23.2020.811.0108, expeça-se carta precatória à comarca de 

Porto dos Gaúchos/MT para realização da audiência de apresentação.

Fixo prazo de 60 (sessenta) dias. Intime-se a defesa da expedição.

 Designo audiência para o dia 30 de junho de 2020, às 16h.

Requisite-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Intime-se a defesa ora nomeada.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 22326 Nr: 186-95.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Cesário da Silva, LUIZ ROMANCINI, ILDO 

ROMANCINI, NILVA ROMANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZENZ GERAIS E 
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CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESARIO DA SILVA - 

OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ANDERSON BORCATH BARBERI - 

OAB:38689, ANDRE RICARDO TUBIANA - OAB:36915, ATILA SAUNER 

POSSE - OAB:35249/PR, DIEGO ARTURO RESENDE URRESTA - 

OAB:37298 PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, LUIZ 

FERNANDO ARAUJO PEREIRA JUNIOR - OAB:OAB/PR 25930, MARCELO 

CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 Autos n. 0000186-95.2009.811.0108 - Código 22326

 DECISÃO

Vistos, etc.

Com razão o exequente, conforme peticionado às fls. 408/411.

Desta forma, intime-se o executado, nas pessoas dos advogados 

discriminados às fls. 17 e 272 (art. 513, parágrafo 2º, inciso I, CPC), para 

pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas (art. 

523, CPC), bem como restitua o produto sequestrado depositando em 

armazém indicado pelo exequente, no mesmo prazo.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput do artigo 523, 

CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo previsto, a multa e os honorários previstos no § 1º do mesmo 

artigo incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

No mais, intimem-se os advogados subscritores das manifestações de fls. 

328v e 340v, para que promovam a juntada de 

procuração/substabelecimento, sob pena de ineficácia do ato 

“relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o 

advogado pelas despesas e por perdas e danos”, nos termos do artigo 

104, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, bem como art. 5º, 

caput e parágrafos, da lei 8.906/94.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 2 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45334 Nr: 1298-26.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Luiz Hartung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:OAB/MT 15469-A, 

Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45799 Nr: 1628-23.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE SOARES 

FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Morales Pestano, LAERCIO FAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856, LAERCIO FAEDA - OAB:MT 3589-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargante, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à missiva 

devolvida com cumprimento negativo para a citação de Clovis Morales 

Pestano e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45840 Nr: 1660-28.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE FELISBERTO LAZAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Morales Pestano, LAERCIO FAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eneas Correa de Figueiredo 

Junior - OAB:MT0006076O, LAERCIO FAEDA - OAB:MT 3589-B

 Do compulsar dos autos verifica-se que a petição encartada as fls. 

171-175 é apócrifa, assim, impulsiono os autos para intimar o procurador 

da parte embargante para sanar a referida irregularidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47537 Nr: 285-55.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE ALVES CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 Certifico que decorreu o prazo para a requerida opor embargos quanto à 

penhora, via RENAJUD, realizada, assim, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 15 dias 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 995-70.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:39931

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerida, por 

seu procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo 

de 15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento 

do feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 1716-22.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, por meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66067 Nr: 2854-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMAURI FERNANDES DOS SANTOS, 

Cpf: 49874373920, Rg: 34613052, Filiação: Antônia Antunes Marcelino e 

Jorge Fernando dos Santos, data de nascimento: 31/10/1962, brasileiro(a), 

natural de Guaraniaçu-PR, pedreiro, Telefone 66 98447-4473. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO da(s) Parte(s)\b0 , acima qualificada(s), \b para 

ciência das medidas protetivas impostas\b0 , de acordo com decisão 

abaixo e/ou anexa: \tab\line\tab\b 1) Proibição do agressor de aproximar 

da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 200 (duzentos metros) entre estes e o agressor; 

\tab\line\tab\b 2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, por 

qualquer meio de comunicação, em especial telefones, aplicativos de 

conversas, redes sociais e congêneres; \tab\line\tab\b 3) Proibição de 

frequentar a residência da ofendida, seu trabalho e locais de frequência 

usual da ofendida, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida. \tab\line\tab\b 4) Afastamento do lar.

Despacho/Decisão: Autos n°: 2854-24.2018.811.0108 (Código 

66067)Autor do fato: Amauri Fernandes dos Santos Vítima: Zelia 

Rodrigues Pasko dos SantosMEDIDA PROTETIVAV I S T O S.Cuida-se de 

pedido de aplicação de medidas protetivas em favor de ZELIA RODRIGUES 

PASKO DOS SANTOS, em tese, vítima de situação de violência doméstica 

por AMAURI FERNANDES DOS SANTOS.Informa a vítima, em síntese, que 

se separou do suspeito em janeiro de 2018, reatando o relacionamento em 

abril do mesmo ano. Destaca, entretanto, que o companheiro não melhorou 

o seu comportamento, sendo que na data de 23/10/2018 chegou em sua 

residência e percebeu que o autor do fato apresentava sinais de 

embriaguez e exaltação, afirmando que pegaria uma arma para matar a 

vítima, dizendo, inclusive, que gostaria de vê-la ensanguentada.É o 

relato.DECIDO.Anote-se, inicialmente, que entre todos os tipos de violência 

existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma 

das mais cruéis e perversas, seja qual for o grau de parentesco entre os 

envolvidos.A narrativa constante dos autos denota clara situação de 

risco, na medida em que o suspeito teria ameaçado a vítima de morte. 

Portanto, no caso em discussão, verifico a presença de elementos 

autorizadores da atuação estatal e a tutela jurisdicional no sentido de 

garantir a integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada por 

intermédio de instrumentos próprios para coibir a concretização dos riscos 

que está sofrendo.À vista do que foi relatado pela vítima, entendo que 

está configurada a situação de iminente risco de violência, já que o 

agressor demonstrou comportamento violento e incompatível com a 

convivência com a vítima. A conduta agressiva do suspeito demonstra o 

risco à vida da vítima, caracterizando a cognição sumária própria das 

tutelas de urgência, o que justifica a proibição do agressor em se 

aproximar ou manter contato com todos eles.Neste ponto, é importante 

frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e 

familiar é de suma importância, já que, em regra, a violência ocorre, na 

maioria das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova 

testemunhal. Nesse sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DELITO DE AMEAÇA E 

VIAS DE FATO PERPETRADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM 

AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS 

ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.Deve 

ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria 

do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas 

nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência 

doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se 

reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas protetivas em favor da ofendida, o deferimento do presente 

pedido é necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica 

da requerente.Ademais, evidencia-se a necessidade da aplicação das 

medidas protetivas, precatando a incolumidade da agredida e colocando 

freio nos arroubos de agressividade do acusado. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006), concedo à ofendida as medidas postuladas, e aplico 

imediatamente ao ofensor, AMAURI FERNANDES DOS SANTOS, as 

seguintes medidas de urgência:1)proibição do agressor de aproximar da 

ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 500 (quinhentos metros) entre estes e o agressor; 2) 

proibição de contato com a ofendida, seus familiares, por qualquer meio de 

comunicação, em especial telefones, aplicativos de conversas, redes 

sociais e congêneres; 3) proibição de frequentar a residência da ofendida, 

seu trabalho e locais de frequência usual da ofendida, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 4) Afastamento do 

lar.Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, cientificando-a de 

que, caso AMAURI descumpra qualquer das medidas acima impostas, 

deverá procurar imediatamente a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum 

local para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido, 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de quaisquer 

dessas medidas ensejará a sua imediata prisão preventiva (artigo 20 da 

Lei nº 11.340/2006). Caso não seja encontrado, intime-o por edital.Insta 

consignar que as medidas protetivas ora determinadas podem ser revistas 

a qualquer momento, bem como, outras poderão ser aplicadas, previstas 

na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as 

circunstâncias o exigirem (Lei nº. 11.340/2006, art.22, § 1º).Notifique-se 

imediatamente a vítima, consoante previsão do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.Cientifiquem-se o Ministério Público e a Delegada de Polícia 

Civil, inclusive para fins de controle do cumprimento da ordem, autorizando 

desde logo, a prisão cautelar se flagrado o agressor desobedecendo as 

medidas de restrição impostas.Cumpra-se, servindo a presente decisão 

como mandado/ofício/carta precatória.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 

24 de outubro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69481 Nr: 3381-73.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:21167/O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do procurador da ré, para 

no prazo 10 dias apresentar defesa prévia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47984 Nr: 567-93.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA CONCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:1887

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, em cumprimento a 

Sentença prolatada nestes autos, fica(m) devidamente INTIMADA(S) a(s) 

parte(s) Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, por meio de seu(s) 

advogado(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento dos seguintes valores apurados pela Contadoria Judicial 

desta comarca:

 *Custas Processuais= R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 
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centavos).

 *Taxa Judiciária= R$ 248,09 (duzentos e quarenta e oito reais e nove 

centavos).

As Guias de Pagamento pertinentes devem ser emitidas por meio do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Por fim, informo que o não pagamento do(s) valor(es) 

devido(s) resulta na possibilidade de PROTESTO DOS DÉBITOS, NA 

FORMA DA LEI.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49037 Nr: 1076-24.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GASDM, ZAS, MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERDAN SILVA DE MELO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código nº 49037Vistos.Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Alimentos com Pedido Alimentos Provisórios, ajuizada por Zilda Aparecida 

Santos em face de Roberdan Silva de Melo, em benefício da menor 

Gabriely Aparecida Santos de Melo devidamente qualificados nos autos.A 

autora alega ser genitora da menor Gabriely Aparecida Santos de Melo, 

nascida em 08/10/2006. Sendo esta fruto da união que teve com o réu, 

requer que este seja compelido ao pagamento de alimentos no importe não 

inferior à 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente e metade 

das despesas com vestuário, saúde e educação. Com a inicial, vieram os 

documentos de fls. 10/15.Às fls. 16, foi deferida a liminar que fixou 

alimentos provisórios na porcentagem de 30% sobre o valor do salário 

mínimo, bem como 50% das despesas extraordinárias.À fl. 39, o requerido 

foi citado por edital e, às fls. 43/44, apresentou contestação por negativa 

geral, através do curador especial nomeado.O parquet, às fls. 45, pleiteou 

a convalidação da citação por edital, bem como manifestou pela 

procedência do pedido, com julgamento antecipado da lide. É o relatório. 

Fundamento e decido.Inicialmente, deve ser consignado que, no caso em 

tela, aplica-se o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a 

lide.O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas 

ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais 

de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, 

assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um 

julgamento com resolução de mérito.Pugna a requerente pela fixação de 

alimentos para sua filha no importe não inferior a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo. Contudo, não colaciona aos autos nenhuma 

prova da capacidade financeira do requerido.Destarte, a fixação de 

alimentos é regida pelo binômio necessidade-capacidade, onde o 

magistrado deve analisar as necessidades do alimentado e a capacidade 

do alimentante em prestar alimentos.Nesse sentido, em não havendo nos 

autos conjunto probatório capaz de demonstrar a capacidade financeira 

do requerido, tampouco de que a requerente tenha algum tipo de 

necessidade que disponha de atenção especial, fixo os alimentos em 40% 

do salário mínimo vigente.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento mensal de alimentos devido à sua filha Gabriely Aparecida 

Santos de Melo, no valor de 40% do salário mínimo vigente, que atualmente 

equivale a R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), 

os quais são devidos a partir da citação, conforme artigo 13, § 2º, da Lei 

nº 5.478/68, a serem depositados na conta bancária a ser informado pela 

parte autora, todo dia 10 de cada mês, acrescido de 50% das despesas 

extraordinárias com médico, dentista, farmácia e material escolar.Sem 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 23 de outubro de 

2019.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito em Substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61357 Nr: 33-47.2018.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ QUITÉRIO DE LIMA, brasileiro(a), 

convivente, caseiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b INTIMAÇÃO da(s) Parte(s)\b0 , acima qualificada(s), \b para 

ciência das medidas protetivas impostas\b0 , de acordo com decisão 

abaixo e/ou anexa: \tab\line\tab\b 1) Proibição do agressor de aproximar 

da ofendida e de seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância de 500 (quinhentos metros) entre estes e o agressor; 

\tab\line\tab\b 2) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, em especial telefones, 

aplicativos de conversas, redes sociais e congêneres; \tab\line\tab\b 3) 

Proibição de frequentar a residência da ofendida, seu trabalho e locais de 

frequência usual da ofendida, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida. \tab\line\tab\b 4) Suspensão da posse/porte da 

arma de fogo.

Despacho/Decisão: Autos n°: 33-47.2018.811.0108 (Código 61357)Autor 

do fato: José Quitério de LimaVítima: Leide Jessica Luzia da Silva 

MoraisMEDIDA PROTETIVAV I S T O S.Cuida-se de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor de LEIDE JESSICA LUZIA DA SILVA MORAIS, 

em tese, vítima de situação de violência doméstica por JOSÉ QUITÉRIO DE 

LIMA.Narra a vítima que o companheiro vem ingerindo bebida alcoólica há 

dois dias, sendo que na data de 10/01/2018, foram a uma fazenda com 

6Km de distância deste município, e, chegando lá, sem motivos, ele deu 

início às ameaças e agressões.Destaca que o suspeito teria determinado 

que a vítima retornasse para casa a pé, com o filho de apenas 9 meses de 

idade, momento em que também a ameaçou de morte.Informa, ainda, que 

as violências foram testemunhadas pelos presentes, que se recolheram 

na residência por medo do suspeito. Ato contínuo o filho do autor do delito 

teria afirmado à vítima que poderia abrir a porta pois o genitor não mais a 

agrediria, contudo, quando atendeu ao pedido, o agressor passou a 

arrastá-la pelos cabelões para fora da residência, dando-lhe socos na 

cabeça e enforcando-a, afirmando a todo o momento que acabaria com a 

sua vida.É o relato.DECIDO.Anote-se, inicialmente, que entre todos os tipos 

de violência existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente 

familiar é uma das mais cruéis e perversas, seja qual for o grau de 

parentesco entre os envolvidos.A narrativa constante dos autos denota 

clara situação de risco a que foi exposta a requerente, visto que o 

companheiro, consumidor contumaz de bebida alcoólica, demonstra 

comportamento de agressividade, como pode ser percebido na situação 

em tela, oportunidade em que agrediu fisicamente a vítima, bem como a 

ameaçou de morte.Portanto, no caso em discussão, verifico a presença 

de elementos autorizadores da atuação estatal e a tutela jurisdicional no 

sentido de garantir a integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada 

por intermédio de instrumentos próprios para coibir a concretização dos 

riscos que está sofrendo.À vista do que foi relatado pela vítima, entendo 

que está configurada a situação de iminente risco de violência, já que o 

agressor se mostra constantemente agressivo, principalmente depois de 

fazer uso de bebida alcoólica, gerando grande temor na vítima.A conduta 

ameaçadora do suspeito demonstra o risco à vida da vítima, 

caracterizando a cognição sumária própria das tutelas de urgência, o que 

justifica a proibição do agressor em se aproximar ou manter contato com a 

vítima e seus familiares.Neste ponto, é importante frisar que a palavra da 

vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar é de suma 
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importância, já que, em regra, a violência ocorre, na maioria das vezes, 

dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal. Nesse 

sentido:“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – DELITO DE AMEAÇA E VIAS DE FATO 

PERPETRADO CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM 

AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 

PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS 

ELEMENTOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.Deve 

ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria 

do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas 

nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência 

doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se 

reveste de maior força probatória. (Apelação Criminal nº 122.516/2015, 

Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado 

em 18/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015).”Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, da 

Lei nº 11.340/2006), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de 

medidas de proteção à ofendida, o deferimento do presente pedido é 

necessário, a fim de resguardar a incolumidade física e psíquica da 

requerente.Ademais, evidencia-se a necessidade da aplicação das 

medidas protetivas, precatando a incolumidade da agredida e colocando 

freio nos arroubos de agressividade do acusado. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006), concedo à ofendida as medidas postuladas, e aplico 

imediatamente ao ofensor, JOSÉ QUITÉRIO DE LIMA, as seguintes medidas 

de urgência:1)proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 500 

(quinhentos metros) entre estes e o agressor; 2) proibição de contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação, em especial telefones, aplicativos de conversas, redes 

sociais e congêneres; 3) proibição de frequentar a residência da ofendida, 

seu trabalho e locais de frequência usual da ofendida, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida; 4) Suspensão da 

posse/porte da arma de fogo.Deixo de aplicar as demais cautelares, como 

a suspensão dos direitos de visitas e alimentos provisórios, haja vista a 

ausência de elementos concretos que possam caracterizar situação de 

violência em relação aos dependentes menores, bem como a situação 

econômica do suspeito para aferir o valor a ser arbitrado aos 

alimentos.Outrossim, em relação ao pedido de afastamento do lar, 

considerando o teor da certidão inclusa (f.12v), que informa ser o 

endereço das partes o local de trabalho do suspeito, bem como relata a 

intenção da vítima em retornar para o município de Cuiabá, deixo de aplicar 

a medida de afastamento do lar, entretanto, fica o agressor proibido de se 

afastar do município de Tapurah/MT, até que a vítima deixe a cidade, pelo 

prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.Transcorrido esse prazo, caso a 

vítima permaneça na Comarca, deverá informar o juízo para que a medida 

seja prorrogada.Intime-se a requerente pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a de que, caso JOSÉ QUITÉRIO descumpra qualquer das 

medidas acima impostas, deverá procurar imediatamente a Delegacia de 

Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção das medidas 

pertinentes.Intime-se o requerido, pessoalmente, cientificando-o de que o 

descumprimento de quaisquer dessas medidas ensejará a sua imediata 

prisão preventiva (artigo 20 da Lei nº 11.340/2006). Caso não seja 

encontrado, intime-o por edital.Insta consignar que as medidas protetivas 

ora determinadas podem ser revistas a qualquer momento, bem como, 

outras poderão ser aplicadas, previstas na legislação em vigor, sempre 

que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem (Lei nº. 

11.340/2006, art.22, § 1º).Notifique-se imediatamente a vítima, consoante 

previsão do artigo 21 da Lei nº 11.340/2006.Cientifiquem-se o Ministério 

Público e o Delegado da Polícia Civil, inclusive para fins de controle do 

cumprimento da ordem, autorizando desde logo, a prisão cautelar se 

flagrado o agressor desobedecendo as medidas de restrição 

impostas.Com eventual ajuizamento da Ação Penal, translade-se cópia 

desta decisão.Nos termos do artigo 18, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que tome ciência desta 

decisão.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como mandado.Tapurah/MT, 11 de janeiro de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50678 Nr: 1888-66.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIA KREUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo pericial médico 

carreado aos autos as fls. 77/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55622 Nr: 2531-87.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANTUIR ANTONIO DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Barth - OAB:MT 15.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi expedido mandado de intimação pessoal ao autor 

quanto a data da designação da perícia médica, ao endereço informado 

nos autos, tendo retornado com certidão negativa pelo Oficial de Justiça a 

fl. 80, assim, impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63925 Nr: 1629-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M, LVX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOANGELA VIEIRA XAVIER, Cpf: 

05925458141, Rg: 2694191-0, Filiação: Dileuza Alves Vieira e Antonio 

Xavier Neto, data de nascimento: 26/04/2000, brasileiro(a), natural de 

Barra do Bugres-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65-99976-3823 e 

atualmente em local incerto e não sabido JUAREZ FERREIRA DOS 

SANTOS, Filiação: Benedita Ferreira dos Santos e José Lopes dos Santos, 

brasileiro(a), natural de Nortelândia-MT, solteiro(a), Telefone (65) 

99966-9733. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Bem como CIENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA de que nada a 

impede de requerer novas medidas protetivas, havendo justa motivação..

Sentença: Autos n.º 1629-66.2018.811.0108 - Código n.º 63925Autor do 

fato: Juarez Ferreira dos Santos.Vítima: Loangela Vieira Xavier.MEDIDA 

PROTETIVAV I S T O S.Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

concedidas em favor de LOANGELA VIEIRA XAVIER, ante a suposta 

situação de violência doméstica, em tese praticada por JUAREZ FERREIRA 

DOS SANTOS.As medidas protetivas foram deferidas às fls. 17/17-v.Às 

partes foram devidamente intimadas acerca do deferimento das medidas 

protetivas, às fls. 19. Não houve informações por parte da vítima e/ou por 

parte da autoridade policial, de que o suposto autor dos fatos teria 

importunado a vítima ou descumprido as medidas protetivas de urgência 

deferidas, oportunidade na qual requereu o Ministério Público o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 978 de 995



arquivamento do feito às fls. 23.É O RELATO DO 

NECESÁRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, entendo que o 

processo merece ser extinto, pois, o pedido da vítima fora acolhido, 

consoante decisão de fls. 17/17-v, que concedeu as medidas protetivas 

de urgência.Reza o Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 

487. Haverá resolução de mérito: I - quando o juiz acolher ou rejeitar o 

pedido formulado na ação ou na reconvenção;”“No que tange à aplicação 

do referido artigo às medidas protetivas é o entendimento jurisprudencial 

no sentido de que “Não se declara nula a decisão do Magistrado que 

extingue o processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, quando, em que pese a natureza criminal das medidas 

protetivas, o entendimento adotado na sentença encontra apoio em 

julgados desta Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. 

Ademais, a própria Lei 11.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, 

além de outras, das normas do Código de Processo Civil às causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

(...) quanto à extinção do processo, se o pedido restringiu-se à 

concessão de medidas protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da 

ação, sob o ponto de vista processual com os contornos da Lei 

11.340/2006, não há irregularidade na decisão que extinguiu o processo 

com julgamento de mérito.” (sem grifo no original).Ante o exposto, com 

fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil c/c Art. 13 da Lei 

11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. Tendo 

em vista a cessação de sua necessidade, REVOGO as medidas 

protetivas.Intimem-se as partes, cientificando a vítima de que nada a 

impede de requerer novas medidas protetivas, havendo justa 

motivação.Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de 

Polícia Judiciária Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 28 de novembro de 2019.Melissa de Lima 

Araújo.Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 1283-81.2019.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS, BCMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BARBARA CRISTINA MENDES DE LIMA, 

Cpf: 07276208192, Filiação: Jurema Mendes de Lima, data de nascimento: 

16/02/1988, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: “[...] O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio de seu Promotor de Justiça infra-assinado, com 

supedâneo no art. 227 da Constituição Federal e art. 101, inciso VII e § 2º 

c.c. o art. 136, inciso XI e paragrafo único c.c. o 201, inciso II, todos do 

Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n.º 8.069/90), vem oferecer o 

presente pedido de aplicação de medida protetiva de institucionalização no 

interesse do menor ANDERSON FELIX DA SILVA, brasileiro, menor 

impúbere, nascido no dia 02/10/2007, filho de Sidinei Felix da Silva e 

Barbara Cristina Mendes de Lima, residente na Rua Buritis, s/n, Centro, 

Itanhangá/MT, podendo ser localizado pelo telefone (66) 984334847, 

figurando com demandados Sidinei Felix da Silva, brasileiro, filho de 

Geraldo Felix da Silva e Maria Ramos e Oliveira, nascido em 11/04/1976, 

natural de Corbélia/PR, portador do RG nº 1175850 3, inscrito no CPF sob 

nº 570104201-49, residente e domiciliado na Av. João Paulo de 

ltanhangá/MT, e Barbara Cristina Mendes de Lima, brasileira, filha de 

Jurema Mendes de Lima, nascida em 16/02/1988, inscrita no CPF sob nº 

072.762.081-92, residente na Rua dos Cedros, nº 964 W. Nova Mutum/MT, 

pelas razões que passa a aduzir. 01. DOS FATOS Aportou nesta 

Promotoria de Justiça ofício expedido pelo Conselho Tutelar de ltanhangá 

comunicando, em apertada síntese, que a criança Anderson Felix da Silva 

encontra-se em situação de risco. Evola-se do ofício acima apontado, bem 

como da documentação que o segue, que durante diversos 

acompanhamentos realizados pelo Conselho Tutelar verificou-se que a 

criança Anderson - que e portador de necessidades especiais (cf. laudos 

médicos anexos) - vem sendo negligenciado pela família. Segundo consta, 

além da família não realizar os acompanhamentos médicos necessários a 

saúde do infante, esta permite que a criança realize automedicação 

mesmo após ter sido advertida do perigo dessa prática. Ainda, em razão 

da medicação incorreta, a criança apresenta comportamentos agressivos 

no ambiente escolar, colocando em risco a integridade física dos alunos e 

dos profissionais da unidade de ensino, além de impedir o 

desenvolvimento intelectual satisfatório e o convívio social saudável. 

Restou apurado, também, que em razão dos problemas de saúde da avó, 

esta se ausenta com frequência para tratamentos médicos, deixando 

Anderson sob de uma tia que possui problemas psiquiátricos e que não 

apresenta nenhuma condição ou prestar auxílio a uma criança. 

Saliente-se, ademais, que conforme relatado pelo conselho tutelar, o 

infante anda sem rumo pelas ruas na companhia da tia, exposto e 

totalmente vulnerável a diversos perigos em razão de sua condição de 

saúde, eis que possui atrasos cognitivos, infantilidade e imaturidade mais 

acentuados do que o esperado para sua faixa etária (cf. relatórios 

médicos anexos). Em relação ao genitor de Anderson, restou clara o 

abandono para com o menor diante o descaso intencional pela sua 

criação, educação e moralidade. Segundo o Conselho Tutelar; o genitor 

inclusive procurou o órgão para se eximir de suas responsabilidades 

como pai (cf. termo de declaração anexo). Definitivamente, o 

comportamento do genitor com relação a seu filho, como demonstrado, e 

altamente reprovável, violando os direitos fundamentais do menor. Com 

relação a genitora de Anderson, ficou demonstrado que esta abandonou o 

filho ainda bebê sob os cuidados do genitor e da avó paterna e, desde 

então, nunca teve contato ou procurou informações sobre o menor. Por 

fim, e possível se denotar da documentação que instrui o petitório que o 

Conselho Tutelar não localizou familiares aptos a prestarem os cuidados 

necessários a criança, razão pela qual se faz imprescindível o 

acolhimento temporário do menor, a fim resguardar sua integridade física e 

psíquica, sendo de rigor a urgente intervenção jurisdicional. [...] 04. DO 

PEDIDO Diante do acima expendido e em benefício do menor ANDERSON 

FELIX DA SILVA, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

requer com urgência, ante ao interesse indisponível envolvido: 1. seja 

concedida, inaudita altera parts, o acolhimento institucional (abrigamento) 

na casa da abrigo desta cidade (Casa Lar) da criança em tela, para 

permanência, até posterior deliberação deste r. juízo, salientando que 

essa situação deve revestir-se de caráter transitório, temporário e 

excepcional, e, que não se trata de restrição ou privação da liberdade, 

motivo pelo qual não possui qualquer caráter punitivo; 2. Nos termos do § 

32, do artigo 101, com a nova redação dada pela lei 12.010/09, requer seja 

expedida por este juízo a GUIA DE ACOLHIMENTO: contendo: I - 

identificação e qualificação da criança e de seus pais ou responsáveis; II 

– o endereço de residência dos pais ou responsáveis, com pontos de 

referência; III – os nomes de parentes ou de terceiros interessados em 

tê-lo sob sua guarda; IV – motivos da retirada ou da não reintegração ao 

convívio familiar; 3. uma vez que se formará um processo contencioso, 

nos termos do artigo 101, § 22, da Lei Federal n2 8.069/1990, e a fim de 

que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, brada pela devida 

citação dos requeridos para a oferta de respostas no prazo legal 4. ao 

final, seja a presente ação julgada procedente para aplicação a criança 

das medidas protetivas do artigo 101, que melhor se afigurar após a 

instrução e aplicação a demandada das medidas previstas no artigo 129, 

ambos da Lei Federal n.º 8.069/90, que melhor se afigurar após a 

instrução. Sem prejuízo, requer: a) A inclusão do menor acima no cadastro 

judicial da Infância e juventude de informações sobre crianças e 

adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional, consoante 

prevê o § 11, do artigo 101, do Estatuto da Criança e do Adolescente; b) 

expedição de ofício a entidade que promover o acolhimento para que a 

mesma providencie o plano individual de atendimento da aludida criança, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 979 de 995



bem como seja solicitado ao dirigente da mesma entidade relatório 

circunstanciado acerca da situação da menor acima acolhida e sua família, 

a cada seis meses, consoante prevê os §§ 4º, 5º e 6º, do artigo 101 e, § 

2º, do artigo 95, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

respectivamente; c) desde logo requer, outrossim, que, na forma do 

disposto nos artigos 151 c/c artigo 161, § 1º, da Lei nº 8.069/90, seja o 

menor e sua família submetidos ao competente estudo psicossocial, a ser 

elaborado por equipe interprofissional habilitada a serviço desse douto 

Juízo, o qual será elaborado a partir de dados coletados no ambiente 

social dos acolhidos - residência, bairro, vizinhança, etc. - devendo conter 

a descrição e análise de todos os aspectos relevantes para análise do 

caso, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico, 

estabelecendo-se prazo exíguo para o devido cumprimento, com o fito de 

se atestar a viabilidade de reintegração familiar ou, do contrário, sabre a 

necessidade de deflagração da demanda de destituição do poder familiar 

e posterior processo de adoção; d) seja comunicado ao Conselho Tutelar 

de ltanhangá para que realize cumpra as medidas inseridas entre suas 

atribuições e prestem informações mensais e este juiz mediante 

acompanhamento e desenvolvimento do caso, realizando diligências com o 

escopo e localizar algum ente familiar hábil a exercer a guarda da criança, 

bem como acompanhe o oficial de justiça no cumprimento do presente 

acolhimento, sem prejuízo das demais cautelas de estilo que casos como o 

presente requer; e) qualquer outra medida, no entendimento de V. Ex.a., a 

fim de este r. juízo da Infância e juventude, que tem igualmente 

competência para agir de ofício, nos termos do ECA, nas questões afetas 

a crianças e adolescentes, certifique-se mais ainda quanto ao bem estar e 

a segurança do menor; f) Requer, por fim, seja o presente feito instruído e 

julgado com a mais absoluta prioridade, conforme estabelece o artigo 227, 

caput, da Constituição Federal, artigos 4º e 102, §2º, in fine, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. [...]”

Despacho/Decisão: Autos Código: 70931Vistos.Cuida-se de medida de 

proteção formulada pelo Ministério Público Estadual em defesa dos 

interesses do menor Anderson Feliz da Silva, atualmente em situação de 

risco, em desfavor de Sidinei Feliz da Silva e Barbara Cristina Mendes de 

Lima.Infere-se dos autos que a criança Anderson Feliz da Silva é portador 

de necessidades especiais, e, consoante informações dos autos, vem 

sendo negligenciado pelos familiares. Segundo consta, a genitora do 

infante encontra-se em lugar incerto, enquanto o genitor tenta se eximir 

das responsabilidades inerentes à paternidade (fl.61). Destaca o 

representante ministerial, que a avó paterna vem exercendo a guarda 

fática do menor, contudo, sem qualquer cuidado inerente ao caso 

concreto, uma vez que não observa a importância dos medicamentos que 

devem ser ministrados da forma correta. Outrossim, constatou-se que a 

criança é exposta à diversos riscos, já que foi encontrada na rua, 

desacompanhado, com fome e sujo (fl. 60 e 65). Diante desses fatos os, o 

Ministério Público pugnou pelo acolhimento da criança na casa de abrigo 

desta Comarca.É o sucinto relatório.Fundamento e decido.Inicialmente, é 

oportuno salientar que as regras que inspiram o legislador sobre a matéria 

que envolve as crianças e adolescentes ensejam sempre e, 

primordialmente, o interesse dos menores.Dessa forma, ao tomar qualquer 

decisão dentro desse tema, cumpre ao juiz ser extremamente cauteloso, 

pois qualquer alteração no regime vigente pode trazer funestas 

repercussões na sensibilidade infanto-juvenil. Assim, não deve o 

magistrado ser severo demais ao analisar o comportamento alheio, nem 

excessivamente tolerante, por mera negligência.Neste viés, ao compulsar 

os autos, mormente do relatório que instrui a inicial, verifica-se que a 

criança vem sendo exposta à situação de risco, não apenas pelos 

cuidados especiais necessário, que vêm sendo negligenciados, como 

também pela situação de abandono, eis que circula pela cidade 

desacompanhado, mesmo possuindo deficiência cognit iva, 

apresentando-se, ainda, com fome, e precárias condições de higiene, 

sendo necessária a intervenção de terceiras pessoas.Em razão do 

exposto, é fato que o infante foi negligenciado justamente por aqueles que 

têm a obrigação legal e moral de lhe proteger, devendo, portanto, 

permanecer sob a custódia estatal para lhe garantir o direito à integridade 

física e psíquica.Portanto, constato que o interesse do menor estará mais 

seguramente protegido se a medida pleiteada for deferida.Ademais, a 

medida extrema do abrigamento servirá para resguardá-la de qualquer 

malefício maior, sendo certo que na realidade, o abrigo, como medida 

provisória, tem a finalidade de preparar o jovem/criança para ser 

reintegrado em sua própria família e, excepcionalmente, em família 

substituta. Portanto, HOMOLOGO O ABRIGAMENTO do menor Anderson 

Feliz da Silva na instituição competente – Casa Lar de Tapurah, sediada 

neste município, mediante a expedição de Guia de Acolhimento, nos 

termos do artigo 101 da Lei nº 8.069/1990.Expeçam-se as respectivas 

Guias de acolhimento, conforme dispõe o parágrafo 3º, do artigo 101 da 

Lei n° 8.069/90, já com a nova redação imprimida pela Lei n° 

12.010/2009.Promova-se a inclusão da adolescente no cadastro judicial da 

Infância e Juventuda de informações sobre menores em regime de 

acolhimento institucional, nos termos do artigo 101, §11, do ECA;Oficie-se 

ao Conselho tutelar para que faça o acompanhamento do menor, 

fornecendo, quinzenalmente, relatório a este juízo. Intime-se a entidade 

responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar que 

elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegração 

familiar ou, em caso de impossibilidade, a colocação em família 

substituta.Intime-se a assistente social e psicóloga deste juízo, a fim de 

que realizem o acompanhamento psicossocial do menor e 

pais/responsáveis, mediante lavratura de termo de compromisso, devendo 

ser fornecido relatório circunstanciando a este juízo, indicando a respeito 

da possibilidade de suspensão ou perda do poder familiar, para que o 

Ministério Público possa tomar as providências pertinentes ao caso. Sem 

prejuízo, determino ainda a realização, no prazo de 10 dias, de estudo 

psicossocial acerca da possibilidade de algum familiar ou parente 

interessado na guarda do menor.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, servindo a presente como mandado/ofício, no que 

couber.Tapurah/MT, 30 de agosto de 2019.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 09 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64020 Nr: 1682-47.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL DIER, FRANCISCO DIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à certidão do 

oficial de justiça de fls. 51 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45351 Nr: 1308-70.2014.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEOPLASTIC EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAURICIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Martins Dutra - 

OAB:RS0069677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, no valor de R$ 176,70, por meio da Guia emitida 

no endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52323 Nr: 733-91.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR ROBERTO TIRLONI, RAYF ROBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:MT0022165A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:MT0017980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução da 

missiva com cumprimento negativo e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52637 Nr: 913-10.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Jose Knorst, SAMUEL DOS SANTOS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução das 

correspondências pelos motivos "desconhecido" e "endereço insuficiente" 

(fls. 72-73) e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 2414-96.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA BORGES PITTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de sua 

procuradora, para no prazo de 15 dias manifestar quanto à devolução da 

missiva com o cumprimento negativo e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60374 Nr: 2597-33.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca da certidão dos 

oficiais de justiça de fls. 96 e 98 e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61122 Nr: 3049-43.2017.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA INDÚSTRIAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Tirloni, Claudimir Francisco Pessatto, 

TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME, Nelci Terezinha Tuni Tirloni, 

ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI, CARLOS 

ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, no valor de R$ 100,10, por meio da Guia emitida 

n o  e n d e r e ç o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao> link do site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o comprovante de 

pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 1581-10.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loinir Baú, Sergio da Silveira, Alecsandro Bau, 

EDINÉIA BAU DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 30 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 68 e requerer o que entender de direio, sob pena 

de devolução dos autos no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20933 Nr: 275-55.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baldissera & Cia Ltda - EPP, CLÁUDIO ROBERTO 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devino Manfio Mazzonetto, Beloni Lago 

Mazzonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Considerando que a carta precatória de fls. 115-118 foi devolvida ante o 

não recolhimento de custas e taxas, impulsiono os autos, para intimar a 

parte autora, por meio de seu procurador, para no prazo de 5 dias dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos termos do 

artigo 485, III do CPC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20811 Nr: 210-60.2008.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Montanher Maciel, Suzana 

Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nogueira Messias - 

OAB:2.319-MT, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO AURÉLIO MONTANHER MACIEL, 

Filiação: de Clarice Montanher e Domingos Levino dos Santos Maciel, data 

de nascimento: 18/07/1985, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

autônomo - "gato em fazenda". atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) DEVEDOR(A), acima 

qualificado(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do 

saldo devedor das Custas Processuais no importe de R$ 2.104,73 (dois mil 

cento e quatro reais e setenta e três centavos) e Taxa Judiciária no 

importe de R$ 489,09 (quatrocentos e oitenta e nove reais e nove 

centavos), nos termos da Sentença prolatada nos autos acima 

identificados, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para PROTESTO DOS VALORES DEVIDOS, NA FORMA DA LEI, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Sentença: Ante todo exposto, e por tudo mais que restou demonstrado 

nos autos do presente feito criminal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão punitiva estatal para:1) CONDENAR o réu Marco Aurélio 
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Montanher Maciel, já qualificado nos autos em epígrafe, na pena do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06;2)ABSOLVER o réu 

Marco Aurélio Montanher Maciel, da imputação prevista no artigo 35, 

caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, o 

Código de Processo Penal. 3) ABSOLVER a ré Suzana Soares da Silva, 

das imputações previstas nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 

nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. [...] Providências FinaisApós o trânsito em julgado desta, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da 

CF).Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da CF.Comunique-se ao Instituto de Identificação 

Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para 

as anotações pertinentes.Intimem-se o réu para o pagamento da pena de 

multa em 10 dias, conforme dispõe o artigo 50 do CP.Com fulcro no 

Capítulo 7, Seção 29 da C.N.G.C. de Mato Grosso, expeça-se guia de 

cumprimento de pena.Determino o perdimento, em favor da União, dos 

bens apreendidos nos autos, uma vez que não se comprovou a origem 

lícita.Nos termos do provimento nº. 08/99 da E. Corregedoria Geral da 

Justiça/MT, determino a destruição das substâncias entorpecentes 

apreendidas, com as cautelas legais.Condeno o acusado Marco Aurélio 

Montanher Maciel ao pagamento de custas e despesas processuais já que 

fora assistido por Advogado por ele constituído.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, atentando-se às normas específicas da CNGC.Transitada em 

julgado, arquive-se.Tapurah/MT, 09 de setembro de 2016.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jean Alencar Scheck, 

digitei.

Tapurah, 06 de março de 2020

Valnice Wagner Distribuidor Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58973 Nr: 1704-42.2017.811.0108

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anders José Wohl, SILVANA MARIA DALMOLIN WOHL, 

LUIS ODONE SILVA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, em cumprimento a 

Sentença prolatada nestes autos, fica(m) devidamente INTIMADA(S) a(s) 

parte(s) Bunge Aleimentos S/A, por meio de seu(s) advogado(s), para que 

efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento dos seguintes 

valores apurados pela Contadoria Judicial desta comarca:

 *Custas Processuais= R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

As Guias de Pagamento pertinentes devem ser emitidas por meio do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Por fim, informo que o não pagamento do(s) valor(es) 

devido(s) resulta na possibilidade de PROTESTO DOS DÉBITOS, NA 

FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23867 Nr: 135-50.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURIVAN SANGALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ CALGARO, CLAIR FONTANA 

CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, em cumprimento a 

Sentença prolatada nestes autos, fica(m) devidamente INTIMADA(S) a(s) 

parte(s) Claudio Jose Calgaro e Clair Fontana Calgaro, por meio de seu(s) 

advogado(s), para que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o 

recolhimento dos seguintes valores apurados pela Contadoria Judicial 

desta comarca:

 *Custas Processuais= R$ 13.800,26 (treze mil e oitocentos reais e vinte e 

seis centavos).

 *Taxa Judiciária= R$ 12.782,70 (doze mil setecentos e oitenta e dois e 

setenta centavos).

As Guias de Pagamento pertinentes devem ser emitidas por meio do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Por fim, informo que o não pagamento do(s) valor(es) 

devido(s) resulta na possibilidade de INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DOS 

DÉBITOS, NA FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63851 Nr: 1587-17.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias efetuar o recolhimento das custas 

processuais de distribuição do ato deprecado de citação, junto ao Cartório 

Disitribuidor da Comarca de Dourados/MS, sob pena de devolução do ato 

sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57432 Nr: 871-24.2017.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento nº 12/2017-CGJ, em cumprimento a 

Sentença prolatada nestes autos, fica(m) devidamente INTIMADA(S) a(s) 

parte(s) Elza Maria Moura da Silva, por meio de seu(s) advogado(s), para 

que efetue(m) no prazo de 05 (cinco) dias o recolhimento dos seguintes 

valores apurados pela Contadoria Judicial desta comarca:

 *Custas Processuais= R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos).

 *Taxa Judiciária= R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos).

As Guias de Pagamento pertinentes devem ser emitidas por meio do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/, opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes". Por fim, informo que o não pagamento do(s) valor(es) 

devido(s) resulta na possibilidade de PROTESTO DOS DÉBITOS, NA 

FORMA DA LEI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57437 Nr: 876-46.2017.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 10 dias quanto a intimação 

negativa do querelado para apresentação de contrarrazões ao recurso de 

apelação, indicando novo endereço ou requerendo o que entender de 

direito.
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57438 Nr: 877-31.2017.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDEVALDO PASSBERG, Cpf: 

27748561915, Rg: 8628935, Filiação: Analia Fidelis e Americo Passberg, 

data de nascimento: 26/09/1954, brasileiro(a), natural de Flora Rica-SP, 

Telefone (65) 3644-1104. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) QUERELADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da 

queixa-crime que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 8 (oito) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar contrarrazões ao recurso de apleção.

Despacho/Decisão: Vistos.Recebo recurso de apelação interposto em 

razão da extinção da punibilidade, ante a sua tempestividade que fora 

certificado nos autos.Abra-se vista a parte adversa, no prazo legal.Após, 

remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Resumo da Inicial: “[...] ELZA MARIA MOURA DA SILVA, brasileira, 

convivente, vereadora, portadora da Cédula de Identidade RG n° 

1.004.590 SSP/MT, inscrito nº CPF sob o nº 028.274.479-75, residente e 

domiciliado na Rua Campo Grande, n° 37, quadra 51, Lt 08, centro, 

Município de Itanhangá- MT, CEP 78.579-000, por sua advogada CARMEM 

CRISTINA GARBOSSA, brasileira, inscrita na OAB/MT sob nº 7389, com 

escritório profissional na Rua Buritis, nº 236, Quadra 10, Lote 09, centro, 

Município de Itanhangá-MT, vem respeitosamente a presença de Vossa 

Excelência, nos termos do art. 139 do Código Penal, propor: 

QUEIXA-CRIME - DIFAMAÇÃO Com fundamento no artigo 100, §2° do 

Código Penal, artigos 30, 41 e 44 do Código de Processo Penal, em face 

de IDEVALDO PASSEBERG, inscrito no CPF n° 277.485.619-15, nascido 

aos 29/09/1954, natural de Flora Rica/SP filho de Americo Passeberg e 

Analia Fidelis, matricula Siape nº 0723609, lotado na Superintendência 

Regional do INCRA no Estado de Mato Grosso - (SR 13)/MT, Rua E, s/n - 

Centro Politico Administrativo Telefone/PABX: (65) 3644-1104, Cuiabá-MT, 

CEP: 78.050-970, pelos motivos fáticos e jurídicos que a seguir expõe: 1. 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS A Querelante em 18/10/2016 

via mandado judicial, foi intimada a comparecer na Polícia Federal para 

prestar Declarações, onde tomou conhecimento de que pessoais fizeram 

denuncias contra esta, nos termos do IP n° 0759/2015 sob n° 

0065306-3.2015.4.01.9999/MT - (Sigiloso), que tramita junto a Polícia 

Federal da Capital. Sendo que em 18/10/2016, a Querelante compareceu 

para prestar declarações e recebeu o conteúdo do IP em Mídia. Consta 

nos autos 0065306-23.2015.4.01.9999/MT (Sigiloso), que no dia 

30/10/2015, provas anexas, o Querelado prestou declarações imputando 

a Querelante o cometimento de crimes previstos no CP. O Querelado 

prestou declarações totalmente inverídicas, desonrosas denegrindo a 

imagem e a reputação da Querelante, pelas declarações, afirma em 

diversos trechos que na ocasião em que o INCRA estaria realizando 

fiscalizações no assentamento P.A Itanhangá, a Querelante estaria 

trazendo os supostos ocupantes, que na verdade seriam "laranjas" que 

nem moravam em Itanhangá para serem regularizadas junto ao Incra como 

se estivessem nos lotes do P.A Itanhangá, bem como a mesma estaria 

envolvida em um suposto esquema para fraudar a fiscalização do INCRA. 

Os fatos relatados pelo Querelado em suas Declarações perante o IP, 

ensejou o registro do Boletim de Ocorrência n° 2016.367883, em anexo. 

Tais fatos chegaram ao conhecimento da população da cidade de 

Itanhangá, pois no dia 18/10/2016, quando a Polícia Federal chegou para 

cumprir os mandados muitas pessoas tiveram conhecimento da operação. 

Por todas as imputações desonrosas e falsas feitas nos autos 

supracitados, o Querelado atribuiu a Querelante a incidência nos crimes 

de corrupção ativa e passiva, pelo que a mesma esta sendo investigada 

pelos crimes, sendo que esta passando por uma situação muito difícil 

vendo ser manchada sua imagem e sua reputação perante a sociedade, 

pais a mesma e Vereadora da referida cidade e bastante conhecida pelos 

seus trabalhos sérios e honestos na região, pelo que deve o Querelado 

responder pelo crime de difamação previsto no art. 139 do Código Penal 

Brasileiro. Nota-se que apesar dos Autos do referido Inquérito Policial 

tramitarem sob Segredo de Justiça, a cidade e muito pequena, onde após 

17 viaturas/equipes da Polícia Federal estarem fazendo buscas na casa 

da Querelante e demais Munícipes, concorreu para ser notório a 

população de Itanhangá. 2. DOS PEDIDOS Desta Forma, requer: 1. Seja o 

Querelado CITADO (devendo lhe ser entregue a CONTRAFE da presente 

petição, conf. Art. 78 e úteis, da Lei dos JEC’s) para responder aos termos 

da presente ação penal, bem como para realização da INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. 2. após confirmada judicialmente a autoria e materialidade 

dos delitos dos autos, seja o Querelado condenado, julgando-se 

procedente a presente Queixa-Crime, nas penas cominadas nos art. 139 

do Código Penal Brasileiro. 3. Vistas ao Ministério Público. 4. Gratuidade da 

Justiça, nos termos do artigo 32 do CPP e art. 2° da Lei 1.060/50. 5. 

Provara o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, 

especialmente pelos depoimentos das testemunhas abaixo arroladas e 

tudo mais que se fizer necessário para a prova real no caso "sub judice". 

6. Requer que a presente ação tramite em segredo de Justiça, tendo em 

vista os autos do Inquérito na Justiça Federal ser de caráter Sigiloso.[...]”

Tapurah, 09 de março de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57440 Nr: 879-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 10 dias quanto a intimação 

negativa do querelado para apresentação de contrarrazões ao recurso de 

apelação, indicando novo endereço ou requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48836 Nr: 964-55.2015.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA VIVIANE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Ferreira de Salles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - OAB:MT 

13310, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador para manifestação quanto ao decurso do prazo de acordo, 

para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 51451 Nr: 278-29.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURIVAN NEPOMUCENO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Código 51451– Autos n. 278-29.2016.811.0108.

 Vistos, etc.
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Considerando que a Defensoria Pública voltou a atuar nesta Comarca, 

intime-a para patrocinar o interesse do réu NEURIVAN NEPOMUCENO 

ROCHA.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de março de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-92.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA PASKO DOS SANTOS FONSECA OAB - MT23579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000380-92.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:DIEGO RAFAEL 

GOMES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAROLINA 

PASKO DOS SANTOS FONSECA POLO PASSIVO: NATALIA FERNANDA 

MORAES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 28/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 

78000-000 . 9 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-46.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MERIELLE GRANCE ALCAMENDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000116-46.2018.8.11.0108. REQUERENTE: MERIELLE GRANCE 

ALCAMENDIA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos e analisados. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, estando em ordem e não vislumbrando nulidades, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de abril de 2020, às 13:30 horas. Intime-se as 

partes apresentar o rol de testemunhas até 05 (cinco) dias antes da 

audiência. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação. Sejam as partes 

cientificadas de que deverão estar acompanhadas de seus respectivos 

patronos, conforme disposto no art. 9º, inciso I da Lei nº 9.099/95, e caso 

alguma das partes sejam hipossuficiente, deverá solicitar a assistência da 

Defensoria Pública ou nomeação de Advogado Dativo, conforme o caso. A 

teor do que dispõe o art. 455 do CPC/15, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 06 de fevereiro de 2020. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-46.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MERIELLE GRANCE ALCAMENDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000116-46.2018.8.11.0108. REQUERENTE: MERIELLE GRANCE 

ALCAMENDIA REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos e analisados. Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, estando em ordem e não vislumbrando nulidades, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de abril de 2020, às 13:30 horas. Intime-se as 

partes apresentar o rol de testemunhas até 05 (cinco) dias antes da 

audiência. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação. Sejam as partes 

cientificadas de que deverão estar acompanhadas de seus respectivos 

patronos, conforme disposto no art. 9º, inciso I da Lei nº 9.099/95, e caso 

alguma das partes sejam hipossuficiente, deverá solicitar a assistência da 

Defensoria Pública ou nomeação de Advogado Dativo, conforme o caso. A 

teor do que dispõe o art. 455 do CPC/15, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 06 de fevereiro de 2020. 

Fábia Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo. Cumpra-se. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-76.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES CONCEICAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISON LUIZ ROMIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000545-76.2019.8.11.0108. REQUERENTE: HERNANDES CONCEICAO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: JOISON LUIZ ROMIO Vistos e analisados. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, estando 

em ordem e não vislumbrando nulidades, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

abril de 2020, às 15:00 horas. Intime-se as partes apresentar o rol de 

testemunhas até 05 (cinco) dias antes da audiência. As testemunhas, até 

o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 

e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação. Sejam as partes cientificadas de que deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos patronos, conforme disposto no art. 

9º, inciso I da Lei nº 9.099/95, e caso alguma das partes sejam 

hipossuficiente, deverá solicitar a assistência da Defensoria Pública ou 

nomeação de Advogado Dativo, conforme o caso. A teor do que dispõe o 

art. 455 do CPC/15, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 18 de fevereiro de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-76.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES CONCEICAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISON LUIZ ROMIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DESPACHO Processo: 

1000545-76.2019.8.11.0108. REQUERENTE: HERNANDES CONCEICAO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: JOISON LUIZ ROMIO Vistos e analisados. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, estando 

em ordem e não vislumbrando nulidades, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

abril de 2020, às 15:00 horas. Intime-se as partes apresentar o rol de 

testemunhas até 05 (cinco) dias antes da audiência. As testemunhas, até 

o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução 

e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação. Sejam as partes cientificadas de que deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos patronos, conforme disposto no art. 

9º, inciso I da Lei nº 9.099/95, e caso alguma das partes sejam 

hipossuficiente, deverá solicitar a assistência da Defensoria Pública ou 

nomeação de Advogado Dativo, conforme o caso. A teor do que dispõe o 

art. 455 do CPC/15, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Tapurah/MT 18 de fevereiro de 2020. Fábia 

Cristina Walter Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e, nos termos do artigo 40 da lei 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-69.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ARZENIO JOAO KUZNIEWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

 

PROCESSO n. 1000388-69.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:ARZENIO JOAO 

KUZNIEWSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANDRA GOMES POLO 

PASSIVO: SICREDI CENTRO NORTE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 28/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 10 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-15.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte requerente, por 

seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão negativa de ID 29919523.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000822-64.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT13535-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA SZWED OAB - MT26712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. V. D. R. R. (REQUERIDO)

A. D. R. R. (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE AGOSTINHO ROSALEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA TEREZINHA DOS REIS OAB - 821.854.760-68 

(REPRESENTANTE)

 

30090226 - Carta precatória Número do documento: dev cp conforme 

solicitado Juntado por CRISTIANE ROHENKOHL ROSCETE - GESTOR DE 

SECRETARIA em 10/03/2020 14:43:23 Juntada realizada diretamente nos 

autos do juizo deprecante conforme print acima Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-11.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALQUIMAR EUGENIO DE CAMARGO (REU)

ADRES EUGENIO DE CAMARGO (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para ciência que fora enviado nesta data e mail da decisão ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço eletrônico: 

dca@tjmt.jus.br. , conforme print abaixo. 30098331 - Comunicações 

Número do documento: e mail Juntado por CRISTIANE ROHENKOHL 

ROSCETE - GESTOR DE SECRETARIA em 10/03/2020 15:37:54

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000049-19.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. (REQUERIDO)

R. P. D. R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar o que de direito 

acerca do ID abaixo transcrito e ultima petição do requerido juntando aos 

autos (certidão de óbito do autor) 30108245 - Carta precatória Juntado por 

CRISTIANE ROHENKOHL ROSCETE - GESTOR DE SECRETARIA em 

10/03/2020 16:44:01

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000811-35.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO (INVENTARIANTE)

DARCY SILVINO DE CAMARGO (ESPÓLIO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 985 de 995



CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente e do artigo 388 e 

389 da CNGC, que intimo a parte autora para que diligencie em prol do 

cumprimento da carta precatória de citação no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como fica desde já intimado para em 30 dias da distribuição 

comprovar seu cumprimento neste juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GREGORIO ISRAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s), através do(a) seu/sua Procurador(a), para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da da decisão ultima 

parte a seguir transcrita: "... Após, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

Por fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GREGORIO ISRAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s), através do(a) seu/sua Procurador(a), para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da da decisão ultima 

parte a seguir transcrita: "... Após, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

Por fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GREGORIO ISRAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s), através do(a) seu/sua Procurador(a), para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da da decisão ultima 

parte a seguir transcrita: "... Após, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

Por fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GREGORIO ISRAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s), através do(a) seu/sua Procurador(a), para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da da decisão ultima 

parte a seguir transcrita: "... Após, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

Por fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GREGORIO ISRAEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s), através do(a) seu/sua Procurador(a), para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da da decisão ultima 

parte a seguir transcrita: "... Após, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. 

Por fim, conclusos para deliberação. Às providências."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-45.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOS SANTOS SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30096947 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDE LEOPOLDINA BIRNFELDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30096387 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-13.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30096379 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-40.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ORFELINA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30096368 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000021-51.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30096954 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-33.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO LIMA PONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30102454 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-15.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SCHWIRCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO POLIDORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PEDRO DE CARLI (TERCEIRO INTERESSADO)

IVO ZELANDIA (TERCEIRO INTERESSADO)

VILMAR TAFFAREL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30103927, bem como para manifestar o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de quitação integral, conforme 

decisão ID 21621067.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-46.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PRUZAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30102487 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000090-54.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON SANTANA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30102466 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000087-65.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELLA ARAUJO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30102472 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000067-74.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SORANZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069311/3/2020 Página 987 de 995



LUCIANA TERESINHA SOBRINHO OAB - MT16009/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30104541 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-37.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30103930 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000039-09.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE MATIELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30102458 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-79.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JAKSON PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO da parte autora acerca do alvará 

eletrônico expedido nos autos, conforme comprovante de pagamento ID 

30103935 para, querendo, manifestar o que de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-52.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000169-52.2020.8.11.0077. REQUERENTE: SILVANETE GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. Nos termos da 

Resolução TJMT/TP nº 03/2018: Art. 25. São de exclusiva 

responsabilidade dos usuários externos do Sistema PJe: (...) V – o 

cadastramento das partes, pelo nome ou razão social constante do 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante a 

informação dos registros do CPF ou do CNPJ, conforme o caso; Art. 54. 

Incumbe à secretaria conferir: (...) II – se todas as partes e advogados da 

parte autora estão devidamente cadastrados, bem como se a qualificação 

constante na petição inicial e os documentos que a instruem estão 

convergentes; Art. 55 (...) § 1º Cabe à secretaria proceder ao 

complemento e correções necessárias do cadastro, inclusive, no que 

couber, quando a parte indiciada no polo passivo oferecer resposta ou 

quando houver intervenção de terceiros. Desse modo, considerando que 

o(a) advogado(a) da parte autora cadastro no PJE o nome da genitora do 

autor, e não o nome do autor, determino que a Secretaria proceda à 

correção do cadastro e posterior conclusão do feito para decisão, não 

podendo a parte autora reclamar da demora processual à qual deu causa. 

Intime-se a parte autora para fornecer o CPF do menor no prazo de 15 

(quinze) dias, para retificação do cadastro. À Secretaria para alterar a 

classe processual para "Procedimento Comum Cível", vez que é vedada a 

distribuição na classe "Petição Cível". Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000139-17.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

HARRINGTON DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINHO LEITE OAB - SP174082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BEATRIZ BARROS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

FERNANDO CAMARGO DE SOUZA BARROS JUNIOR (REQUERIDO)

ELZA SANDOVAL DE SOUZA BARROS (ESPÓLIO)

ELZA MARIA DE SOUZA BARROS JORDAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALFREDO KHOURI (TERCEIRO INTERESSADO)

MIRIAN ALVES PEREIRA KHOURI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000139-17.2020.8.11.0077. REQUERENTE: HARRINGTON DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. REQUERIDO: FERNANDO 

CAMARGO DE SOUZA BARROS JUNIOR, ELZA MARIA DE SOUZA 

BARROS JORDAO, MARIA BEATRIZ BARROS DE ALMEIDA ESPÓLIO: 

ELZA SANDOVAL DE SOUZA BARROS Vistos, etc. 1- Comunique-se ao 

juízo de origem a distribuição desta carta precatória. 2- Certifique-se 

acerca da necessidade de cobrança de custas ou o deferimento da 

justiça gratuita na origem, devendo a Secretaria proceder às intimações 

necessárias para recolhimento das custas eventualmente devidas. 3- 

Solvidas eventuais custas, cumpra-se a diligência deprecada, 

expedindo-se o necessário, servindo a cópia da própria carta precatória 

como mandado. Havendo necessidade de realização de atos pela parte 

interessada, intime-se para providências no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem manifestação, devolva-se a carta 

precatória à origem, com fundamento no art. 393 da CNGC-TJMT. 4- Após 

o cumprimento integral da diligência deprecada, devolva-se a carta 

precatória à origem, independentemente de nova decisão judicial, com as 

homenagens e cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 10 

de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000176-44.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE TRIPOLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR19012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA DONDONI OAB - PR47431 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000176-44.2020.8.11.0077. REQUERENTE: ANDRE TRIPOLONI 

REQUERIDO: COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E 

COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA Vistos, etc. À Secretaria para 

vincular a guia de custas a esta carta precatória, eis que não foi 

reconhecida automaticamente pelo PJE. Designo audiência para o dia 

28/04/2020, às 14h00min. Comunique-se ao juízo de origem a distribuição 

desta carta precatória e a data da audiência designada. Intimem-se as 

partes, testemunhas e seus patronos, estes por DJe. Havendo 

necessidade de realização de atos pela parte interessada, intime-se para 

providências no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo de 30(trinta) 

dias sem manifestação, devolva-se a carta precatória à origem, com 

fundamento no art. 393 da CNGC-TJMT. Após o cumprimento integral da 

diligência deprecada, devolva-se a carta precatória à origem, 

independentemente de nova decisão judicial, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 10 de março de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-51.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARUZZI BARCELLOS OAB - ES18836 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOVAIS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCHIORETTO & ALMEIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS MARCHIORETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000182-51.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: CASA DO ADUBO S.A 

EXECUTADO: JOSE CARLOS MARCHIORETTO, JOSE NOVAIS DE 

ALMEIDA, MARCHIORETTO & ALMEIDA LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para comprovar o recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 10 de março de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000646-12.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO AGUILERA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO PERES FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000646-12.2019.8.11.0077. AUTOR(A): REINALDO AGUILERA DA SILVA 

REU: JOÃO PERES FILHO Vistos, etc. Desconstituo o advogado dativo 

nomeado na última decisão. Considerando a suspensão das atividades do 

núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 

779/2017/DPG; e com objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados 

e os princípios constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e 

celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da 

CNGC-TJMT nomeio o Dr. André Henrique Barbosa da Silveira, OAB/MT nº 

15.333, telefone (65) 99920-0000, para a defesa do autor REINALDO 

AGUILERA DA SILVA. Os honorários advocatícios serão arbitrados ao 

final, conforme o trabalho desempenhado e de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT (art. 303 da CNGC-TJMT). A Secretaria deverá 

incluir esta nomeação no relatório semestral a que alude o art. 306 da 

CNGC-TJMT. Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo 

nomeado para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na 

nomeação no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a 

intimação. Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação 

no DJe, pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT). Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal, a contar da data da 

manifestação de interesse no encargo. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-18.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALIENDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000029-18.2020.8.11.0077. AUTOR(A): JOAQUIM ALIENDRE REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Nomeio como 

perita, independentemente de compromisso, a Dra. Weslainy Ponce Silva, 

CRM-MT 10.918, endereço: Rua José Martins Monteiro, 1943B, Boa Vista, 

Pon tes  e  Lace rda /MT ,  CEP n .  7 8 2 5 0 - 0 0 0 ,  e - m a i l 

weslainy_ponce01@hotmail.com, telefone (65) 99692-4341, para 

responder aos quesitos, devendo ser intimada desta nomeação. Intime-se 

o perito para designar data e hora da perícia médica junto ao Cartório da 

Vara Única, a ser realizada no prédio do Fórum desta comarca, devendo 

as partes ser intimadas para a realização do exame. Deverão ser 

marcadas no máximo 20 (vinte) perícias diárias, conforme art. 28, §3º da 

Resolução nº 305/2014. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da efetivação do exame médico. 

Conforme Tabela II da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal e, com base nos §§1º e 3º do artigo 28 da mesma Resolução, 

entendo que o valor mínimo deve ser majorado em dobro, haja vista a 

complexidade do exame e o local de sua realização, tendo em vista a 

grande distância geográfica entre a Comarca e os grandes centros 

urbanos, e a ausência de profissional médico inscrito na AJG nesta 

Comarca. Sendo assim, fixo o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

devendo o pagamento observar a regra do art. 29 da referida resolução, 

bem como ser providenciados pelo Cartório os atos necessários ao 

pagamento junto à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, alegar qualquer 

das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC, bem como para indicação 

de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, sob pena de 

preclusão. Após a juntada do laudo pericial, venham os autos conclusos 

para decisão. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 10 de março de 2020. 

Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000833-20.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000887-83.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Tomasa Rafaela Payano Cambará Requerido: INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social SENTENÇA Vistos, etc. 01. Relatório. 

Tomasa Rafaela Payano Cambará propôs a presente ação de 

aposentadoria por idade rural contra o Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. A requerente 

juntou os documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais, comprovante de residência localizada em zona 

rural, certidão de casamento e nascimento dos filhos, contrato de compra 

e venda de imóvel rural, notas fiscais de aquisição de produtos destinados 

à atividade rural, além da comunicação de decisão com indeferimento do 

pedido administrativo no movimento de ID nº 25804222. O INSS apresentou 

contestação, pedindo a improcedência do pedido inicial. Realizada a 

audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte 

autora. 02. Mérito. A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§3º - 

A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento.” Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: “Súmula 27 do Tribunal Regional Federal 

d/a 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário.” Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora: conta de energia elétrica, Certidão de 

Casamento, dentre outros documentos que comprovam o vinculo ruralista 

da parte autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela parte autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses suficiente para atender à carência do 

referido benefício. Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência 

pretendida encontra respaldo legal, vez que neste momento processual há 

certeza do direito e perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o 

benefício ora deferido tem como objeto prover a subsistência da parte 

autora, que não pode mais aguardar todo o tramite do processo para só 

então passar a auferi-lo. 03. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, no prazo de 60 

(sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: TOMASA RAFAELA PAYANO 

CAMBARÁ 2 - o benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL 3 - a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data de início 

do benefício – DIB: 04/07/2017 (data de entrada do requerimento 

administrativo) 5 - a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO 

Condeno o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” 

(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL DOS 

JUROS DE MORA: Os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do 

enunciado de súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino 

que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de súmulas 43 

e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região e Superior Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o 

proveito econômico obtido pela parte autora não excede o montante pelo 

art. 496, § 3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 10 de 

Março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000888-68.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASA RAFAELA PAYANO CAMBARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Autos nº: 1000888-68.2019.8.11.0077 - 

PJE Requerente: Tomasa Rafaela Payano Cambará Requerido: INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social SENTENÇA 01. Relatório. Trata-se de 

ação de pensão por morte proposta por Tomasa Rafaela Payano Cambará 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo, em 

síntese, que foi conviveu maritalmente com José Surubi até o seu óbito, 

fazendo jus à pensão por morte de seu convivente. A requerente juntou 

os documentos comprobatórios anexos ao pedido inicial, contendo 

documentos pessoais próprios, do de cujus e dos filhos do casal, certidão 

de óbito, certidão de casamento, contrato de compra e venda de imóvel 

rural, diversas notas fiscais de aquisição de produtos rurais e etc., além 

da comunicação de decisão com indeferimento do pedido administrativo no 

movimento de ID nº 25804950. O INSS apresentou contestação, pedindo a 

improcedência do pedido inicial. Considerando a designação de audiência 

de instrução nos autos da ação de nº 1000887-83.2019.811.0077, cuja 

partes são as mesmas e as testemunhas arroladas também são as 

mesmas, diante da conexão existente entras as causas, avoquei os 

presentes autos conclusos para realização de audiência instrutória, 

aproveitando-se da presença das testemunhas, as quais foram 

devidamente ouvidas acerca dos fatos narrados na inicial. É o breve 

relatório, passo a decidir. 2. Mérito A Lei n. 8.213/91 – Regime Geral de 

Previdência Social estabelece que a pensão por morte prevista em seu art. 

18, II, ‘a’ e art. 74 e incisos, é devida aos dependentes do segurado, desde 

que comprovada a dependência, ao passo que o art. 16, I e §4º, prevê 

que no caso do cônjuge a dependência econômica é presumida. Conforme 

reiterada jurisprudência, que os dados constantes do registro civil de óbito 

do falecido servem como indício de prova material, vejamos: PROCESSUAL 

E PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA. 

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V, VII E IX. A qualificação 

profissional do marido, como rurícola, estende-se à esposa, quando 

alicerçada em atos do registro civil, para efeitos de prova documental, 

complementado por testemunhas. Ação procedente.” (STJ - AR nº 830/SP 

- Rel. Min. Gilson DIPP - Publicado no DJ de 19/06/2000). No mesmo 

sentido: (REsp 261242/PR; Resp 155554/SP; Resp 111815/SP; Resp 

90698/SP; REsp 110159/SP); no mesmo sentido: STJ/ RESP 

200401718387/ DJ 14/03/2005/ Min. Laurita Vaz e STJ/AR 

200201082605/DJ 18/04/2005/Min. Paulo Galotti. Com efeito, conforme 

lição constante do voto do Ministro Vicente Leal é de se considerar que: “o 

trabalho no campo tem peculiaridades próprias que devem ser 

consideradas: a natureza rudimentar da atividade rurícola, o baixo nível de 

cultura dos componentes da relação de trabalho, a ausência de uma 

adequada institucionalização do sistema rural e outras circunstâncias 

conduzem a uma realidade fática que não se pode negar: não há, em 

regra, registros da vida laboral do rurícola. Diante desse quadro, como 

exigir-se prova documental demonstrativa da prestação laboral do rurícola, 

que se inicia no alvorecer de sua sofrida existência e se prolonga até a 

sua morte? (Recurso Especial n. 218.597/SP (REG. 99.0050960-9) 

Sustenta a parte autora em sua inicial que conviveu com pessoa que 

trabalhou em atividade rural por toda a sua vida, conforme documentos 

mencionados no relatório, que constituem início de prova material do 

vínculo ruralista da parte autora. Esse início de prova material foi 
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completado pela prova oral colhida em audiência, conforme se evola dos 

termos de oitiva, pois as testemunhas narraram que a parte autora 

conviveu com o falecido e ambos trabalharam na atividade rural. Nesse 

sentido, deve ser aplicável ao caso o previsto no artigo 371, do Código de 

Processo Civil, que consagra como princípio o livre convencimento do juiz, 

sendo certo que aliado a este temos o princípio in dúbio pro misero pelo 

qual ao estar diante de dúvida razoável deve ser favorecida a parte mais 

frágil, o que tem sido aplicado em questões previdenciárias, vejamos: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

SERVIÇO. É preciso sempre levar em consideração o caráter social do 

direito previdenciário, prestigiando, sempre que possível, uma 

interpretação pro misero, sob pena do hipossuficiente não ter acesso à 

tutela jurídica justa. Apelação provida.” (TRF-2ª Região - AC nº 295713/RJ 

- Rel. Juíza Fed. Maria Helena Cisne Cid - Sexta Turma, DJ de 25.05.04, 

p.200); No mesmo sentido: (STJ - RESP nº 89397/PE, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 22.11.2004, p.392) Dessa forma, verifica-se que a parte 

autora comprovou o exercício de atividade rural do falecido, bem como a 

relação de convivência marital, sendo presumida a dependência 

econômica, de forma que o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Julgado procedente o pedido, a tutela de urgência pretendida encontra 

respaldo legal, vez que neste momento processual há certeza do direito e 

perigo de dano ao resultado útil do processo, já que o benefício ora 

deferido tem como objeto prover a subsistência da parte autora, que não 

pode mais aguardar todo o tramite do processo para só então passar a 

auferi-lo. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA e para CONDENAR ao réu a implantar em favor da parte autora, 

no prazo de 60 (sessenta) dias: 1 - o nome do segurado: TOMASA 

RAFAELA PAYANO CAMBARÁ 2 - o benefício concedido: PENSÃO POR 

MORTE RURAL 3 - a renda mensal atual: UM SALÁRIO MÍNIMO 4 - a data 

de início do benefício – DIB: 27/03/2019 (data do requerimento 

administrativo feito após o prazo de 90 dias do óbito – art. 74, II, da Lei 

8.213/91) 5 - a renda mensal inicial – RMI: UM SALÁRIO MÍNIMO Condeno o 

réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, 

observada a prescrição quinquenal retroativa à data da propositura da 

ação. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA: “As 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (REsp 1492221/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 20/03/2018) TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: Os 

juros de mora incidem a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”). 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: Determino que a correção 

monetária se dê na forma dos enunciados de súmulas 43 e 148 do 

Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. 

Região e Superior Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Injustificada a remessa necessária, pois o 

proveito econômico obtido pela parte autora não excede o montante pelo 

art. 496, § 3º, I, CPC. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após o trânsito em julgado e feitas as anotações 

de estilo, arquivem-se com baixa. Vila Bela da Santíssima Trindade, 10 de 

março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000185-06.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

FIDEL RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000185-06.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: FIDEL RAMOS EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cumprimento de sentença em que a parte autora pleiteia o cumprimento 

da sentença proferida em ação previdenciária que tramita nesta Vara. 

Ocorre que da análise dos presentes autos e dos autos da Ação de 

Cumprimento de Sentença nº 1393-91.2010.811.0077 (Código 30295), 

verifica-se que ambas têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e 

que o cumprimento de sentença já tramita há muito em autos físicos, 

inclusive com impugnação ao cumprimento de sentença que já foi julgada, 

restando caracterizada a litispendência, conforme art. 337, §§ 1º e 3º do 

CPC, sendo que aquela ação foi proposta em primeiro lugar, de modo que 

impõe-se a extinção deste feito pela litispendência. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

V do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 

documentos, se for o caso. Custas pela parte autora, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-66.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ (AUTOR(A))

GUILHERME FREITAS HOFFMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000133-66.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR(A): 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - MT14125/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 15/05/2019 Hora: 13:00, devendo comunicar seu(ua,s) 

cliente, cientificando(a,s) que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). VERA, 4 

de abril de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000133-66.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ (AUTOR(A))

GUILHERME FREITAS HOFFMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VERA 

VARA ÚNICA DE VERA AV. Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - 

CEP: 78880-000 - TELEFONE: (66) 35831503 Processo nº 

1000133-66.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte Autora, Dr(a). ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - MT0006280A-B, CAROLINA DEPINE DE 
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OLIVEIRA - MT14125/O ADVOGADOS DO(A) AUTOR(A): SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - MT0006280A-B, CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - MT14125/O para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da petição de ID nº 30064618. VERA, 10 de março de 2020.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106544 Nr: 905-85.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA ROCHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DA ROCHA BARBOSA, Cpf: 

56991983187, Filiação: Antonia Maria da Rocha Barbosa e Joaquim de Sá 

Barbosa, data de nascimento: 05/05/1959, brasileiro(a), natural de Matias 

Olimpia-PI, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.739,71 (Um mil e setecentos e trinta e nove 

reais e setenta e um centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT”..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 07 de março de 2020

Mirian Tibola Fioravanço Gestor(a) da CAA Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109756 Nr: 431-80.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MIRANDA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO MIRANDA DE FREITAS, Cpf: 

03662256185, Rg: 2164548-5, Filiação: Vera Lucia Miranda Pardim e Jose 

de Ribamar Freitas, data de nascimento: 05/06/1989, brasileiro(a), natural 

de Matupa-MT, casado(a), pintor, Telefone 9971-1555. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 793,03 (Setecentos e noventa e tres reais e 

tres centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT”..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIRIAN TIBOLA 

FIORAVANÇO, digitei.

Vera, 07 de março de 2020

Mirian Tibola Fioravanço Gestor(a) da CAA Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-02.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CICERO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000135-02.2020.8.11.0102 POLO ATIVO:AUTO POSTO 

SORRISAO LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: SEBASTIAO CICERO MONTEIRO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: AVENIDA 

OTAWA, 1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 . 9 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-80.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NERIS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000533-80.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 09:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-05.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000344-05.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 09:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-79.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN FELIPE LUNARDI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000352-79.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 
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SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 09:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-02.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CICERO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000135-02.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 10:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-41.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE SOUZA FIGUEIRA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000113-41.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 10:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-11.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SGRINHOLI (REQUERIDO)

LUCIENE ABDALLA SGRINHOLI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000115-11.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 10:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-62.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO LINCON DE LAET (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000131-62.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 13:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-17.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPENSADOS BELLO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000134-17.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT8196-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 13:20, devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-32.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE FARIAS OAB - MT24871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA DA CRUZ (REU)

 

Processo n. 1000133-32.2020.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: 

ALEXSANDRO DE FARIAS - MT24871/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 13:40, devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. Em tempo, serve a presente para Intimar o 

Advogado do Autor: ALEXSANDRO DE FARIAS - MT24871/O, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar nos Autos endereço atualizado dos 

Réus R.B TRANSPORTES - EPP e JOÃO FERREIRA DA CRUZ possibilitando 

a citação e regularização das partes do Polo Passivo no presente feito. 

VERA, 10 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-54.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDES (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000138-54.2020.8.11.0102 POLO ATIVO:AUTO POSTO 

SORRISAO LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: CAMILA FERNANDES FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA 

OTAWA, 1729, ESPERANÇA, VERA - MT - CEP: 78880-000 . 10 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 

EDITAL Nº. 007/2020-DF 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONRADO MACHADO 
SIMÃO - JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO EM 
SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE CANARANA-MT,  
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA FORMA DA 
LEI, ETC... 

CONSIDERANDO, o decurso de prazo sem interposição de recursos 
contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva; 

RESOLVE tornar público o GABARITO OFICIAL DEFINITIVO 
DA PROVA OBJETIVA realizada no dia 29/02/2020, bem como a RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
CLASSIFICADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA, em 
conformidade com o Edital nº 001/2020-DF, de 17 de janeiro de 2020, disponibilizado no Diário da 
Justiça Eletrônico – DJE/MT Edição nº 10658. 

1. DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO

QUESTÃO RESPOSTA CORRETA 
1 A 
2 B 
3 C 
4 C 
5 A 
6 B 
7 D 
8 B 
9 A 
10 C 
11 B 
12 D 
13 D 
14 A 
15 B 
16 C 
17 A 
18 C 
19 A 
20 D 

2. DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE
SENTENÇA

2.1 Classificados na Ampla Concorrência 

INSCRIÇÃO CANDIDATO QUANTIDADE DE ACERTOS NA 
PROVA OBJETIVA NPO* 

1 Amado José Ferreira Filho 14 70 
3 Cátia Simone Branco Andreatta 18 90 
5 Claire Aparecida Maciel Silva 13 65 
10 Karolliny Garcia Souza Larentis 12 60 
16 Stéphanie Winck Ribeiro de Moura 14 70 
18 Vanessa Rodrigues Tiarini 13 65 

Nota explicativa: 
NPO* = Nota na Prova Objetiva 
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3. DO RECURSO

3.1 O candidato cujo nome não conste na lista de classificados acima poderá interpor 
RECURSO CONTRA A SUA ELIMINAÇÃO na prova objetiva, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis após a publicação do presente Edital, conforme estabelecido no subitem 17.1 
do Edital 01/2020-DF. 

3.2 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
<canarana.distribuidor@tjmt.jus.br>. 

Canarana-MT, 10 de março de 2020 

CONRADO MACHADO SIMÃO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal 
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